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NÉPRAJZ

BA képzés

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
A néprajz BA szak 6 féléves, nappali és levelező
tagozaton meghirdetett alapképzési szak.
A klasszikus néprajzi és a kulturális antropológiai
tematika mellett tanszékünk órakínálatában speciális területként jelenik meg a muzeológia, a néprajzi
fotózás és filmezés, a vallási néprajz és a kulturális
ökológia elméleti, módszertani és gyakorlati ismereteinek oktatása.
Önálló specializációként kínáljuk – országosan
egyedülállóan – a táncfolklorisztikai-táncantropológiai minort néprajz és más alapszakos hallgatóknak
egyaránt. A képzést választók megismerkedhetnek a
hagyományos és modern tánckultúrák kutatásának
kérdéseivel.
A tanrendbe illeszkedik a tavaszi szemeszterben a
tanulmányi kirándulás, amely a résztvevő hallgatókat évről évre új tájakkal ismerteti meg.
Tanszékünk oktatói a hallgatók bevonásával rendszeres terepkutatást végeznek, gyakran nemzetközi együttműködés keretében. A jelenkori kulturális
és szociálantropológia témáival is foglalkozunk, mint
például a modernitás és hagyomány viszonya, mai
ünnepek, politikai rítusok, tömegkultúra, ifjúsági
kultúrák, virtuális terek és közösségek.
Az oktatásban rendszeresen részt vesznek jeles
hazai és külföldi vendégtanárok.
MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport működik a
tanszék mellett, amelynek tagjai bekapcsolódnak az
oktatásba.
A néprajzi alapképzés szilárd elméleti és módszertani ismereteket ad a társadalomtudomány területén. Mindezek gyakorlati alkalmazását hallgatóink
kötelező terep- és archívumi, illetve múzeumi, közgyűjteményi gyakorlatokon tapasztalhatják meg.
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HOGYAN JELENTKEZZ HOZZÁNK?
A szakra való elsődleges bejutást az SZTE BTK néprajz képzésének első helyen történő megjelölése
teszi lehetővé.
A néprajz alapképzésre való jelentkezés feltétele a
magyar nyelv és irodalom és a történelem érettségi
tárgyak egyikének emelt szintű teljesítése.

MIÉRT VÁLASSZ BENNÜNKET?
A néprajz első magyarországi tanszékét egyetemünkön állították fel 1929-ben. Szakunk csaknem
kilenc évtizednyi oktatási és kutatási hagyományokat visz tovább.
Az eredményes és színvonalas önálló kutatómunkát végző hallgatók írásbeli munkáinak publikálására országos és regionális szakfolyóiratokban,
valamint tanszéki kiadványainkban, kutatási eredményeik szóbeli bemutatására pedig konferenciáinkon biztosítunk lehetőséget.
Az alapszakos diploma továbblépési lehetőséget is nyújt, hisz bemeneti feltétele a néprajz MA
képzésnek és a Choreomundus elnevezésű nemzetközi MA tánckutató képzésnek, mely utóbbi a
szegedi egyetemmel együtt angol, francia és norvég együttműködésben ad ki közös diplomát.
Fontosabb szakmai együttműködő partnereink a
hazai és külföldi társtanszékek, a kutatóintézetek
(MTA BTK Néprajztudományi Intézet, MTA Zenetudományi Intézet), a Magyar Néprajzi Társaság
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és az országos múzeumi hálózat intézményei (Néprajzi Múzeum, Szabadtéri Néprajzi
Múzeum, Móra Ferenc Múzeum és más városi múzeumok).
Tanszékünk nemzetközi cserediák kapcsolatrendszere a legjobbak közé tartozik az
országban, az Erasmus+ és a Ceepus programok segítségével szinte egész Európát
behálózza.
A kulturális érintkezések Európa- és világszerte tapasztalható kiszélesedésével, a
határok átjárhatóságával megnövekszik a jelentősége a kultúrák működési mechanizmusait értelmiségi módon érteni képes szakemberek munkájának. A néprajz szakos BA
diploma sokak számára jelent majd értéket, munkaerő-piaci mobilitásukat is elősegítve,
akár más egyetemi végzettséget megelőzően vagy azt követően.
Az itt kapott diplomával muzeológusként, országszerte több egyetemen és kutatóintézetben kutatóként, művelődésszervezőként iskolákban, a médiában, közművelődési
és önkormányzati intézményeknél, civil szervezeteknél, a turizmus és a kisebbségpolitika területén helyezkedhetnek el végzett diákjaink. Folyamatos pályakövetésük
kiemelkedően magas elhelyezkedési rátát mutat.

Részletes információk:
SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
www.etnologiaszeged.hu/
6722 Szeged, Egyetem u.2.
http://www.arts.u-szeged.hu/kepzesek-btk/alapkepzes/neprajz
Tel.: (62) 544-216
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