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BA képzés

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
A szabad bölcsészet alapszakon a hallgatók a bölcsészettudomány általános ismereteit sajátíthatják el,
miközben egy-egy szakterületet mélyebben, specializáció vagy minor szak formájában is megismerhetnek.
Ilyen szakterületek Szegeden a filozófia és etika, a
művészettörténettel kiegészülő esztétika, a filmelmélet és filmtörténet, a kommunikáció és médiatudomány valamint a vallástudomány. A szabad bölcsészet lehetőséget ad, hogy az első félévben, a szakosodás előtt kipróbálhasd magad több különféle területen,
és csak ezután döntsd el, mi is a számodra leginkább
testhezálló.
A szabad bölcsészet tökéletes választás, ha a bölcsészettudomány vonzónak tűnik - mivel többféle tudományterületbe belekóstolhattok, a mesterszakot
pedig már a kiválasztott területen folytathatjátok.

HOGYAN JELENTKEZZ HOZZÁNK?
Jelöld meg első helyen az SZTE BTK szabad bölcsészet
képzését a jelentkezés során. Válassz ki két tárgyat a
felvételi tájékoztatóban megadottak közül (magyar
nyelv és irodalom v. történelem és angol v. francia
v. latin nyelv v. német v. olasz v. orosz v. spanyol), és
tegyél az egyikből emelt szintű érettségit.
A képzésen belüli lehetőségekről, specializációkról,
kiegészítő kurzusokról és minden másról majd csak az
első félév során kell döntened, és ehhez a döntéshez
minden szükséges információ a rendelkezésedre fog
állni. Az SZTE BTK Szabad bölcsész alapszakján évente
50 államilag finanszírozott hely vár a jelentkezőkre.
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MIÉRT VÁLASSZ BENNÜNKET?
Munka és tanulás:
Mert alkalmassá válsz arra, hogy a témában magasabb
szintű tanulmányokat folytass egy későbbi oktatóikutatói karrier céljából, de arra is, hogy a munkaerőpiac
számos más területén megálld a helyed: múzeumoknál,
gyűjteményekben, kulturális és művelődési intézményeknél, napilapoknál, folyóiratoknál, könyvkiadóknál szerkesztőként, civil szervezetek munkatársaiként, kulturális intézmények programszervezőiként. Szerepet vállalhatsz kulturális termékek terjesztői
hálózataiban, kongresszus- és rendezvényszervező
vállalkozásokban. Lehetsz önkormányzatok és más,
a társadalmi kommunikációban érdekelt regionális
vagy helyi szervek munkatársa; a kulturális örökség
kezelésével és hasznosításával foglalkozó intézmények,
kutatóintézetek, tanácsadó vállalkozások beosztott
munkatársa.
Szabad bölcsészet képzés csak alapszakon van, az erre
épülő mesterszakokon - művészeti képzéseken, társadalomtudományi és nyelvészeti szakokon folytathatod a
tanulást. A szabad bölcsészet alapszak elvégzése után a
specializációtól függően bölcsész mesterszakokra léphetsz tovább.
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Szórakozás:
Az egyetem nem csak munkahely, hanem az aktív kikapcsolódás színhelye is. Számtalan
egyetemi programmal, fesztivállal, workshoppal, szakesttel, különféle kerekasztal
beszélgetésekkel, filmvetítésekkel várunk az óráid után. Ezekről a lehetőségekről honlapunkon és blogunkon kapsz részletes tájékoztatást.

Részletes információk:
SZTE BTK Filozófia Tanszék
www.arts.u-szeged.hu/philo
SZTE BTK Vallástudományi Tanszék
www.arts.u-szeged.hu/vallastudomany
SZTE BTK Vizuális kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
http://vizkult.hu
SZTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
www.media.u-szeged.hu
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
http://www.arts.u-szeged.hu/kepzesek-btk/alapkepzes/szabad-bolcseszet
Tel.: (62) 544-364

A fotók Pálfi Adrienn vizuális kultúratudomány mesterszakos hallgató munkái.
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