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NÉPRAJZ MESTERKÉPZÉS
MIT TANULHATSZ EZEN A SZAKON?
A néprajz mesterképzés célja olyan szakemberek képzése,
akik képesek saját és mások kultúrájának elemzésére és értelmezésére, jártasak a kultúrakutatásban, és ismerik a kultúra működési törvényszerűségeit a múltban és a jelenben.
A hazai néprajzi tanszékek sorában egyedülállóan kínáljuk a táncfolklorisztika-táncantropológia specializációt.
Ennek főbb ismeretkörei: a hagyományos és jelenkori tánckultúrák; a Kárpát-medence hagyományos paraszti tánckultúrái, magyar és nemzetiségi táncok, zenei és táncdivatok
az ifjúsági szubkultúrákban; a tánc mint kulturális jelenség.
Lehetőség van a Choreomundus elnevezésű, mesterszintű
nemzetközi tánckutató képzésbe való bekapcsolódásra is.
A szakosodást nem választó hallgatók széles körű, általános néprajzi-antropológiai képzésben vehetnek részt,
melynek kurzuskínálatából saját speciális érdeklődésüknek
megfelelően válogathatnak.
MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport működik a tanszék mellett, amelynek tagjai elsősorban vallási néprajzi tematikájú kurzusokkal kapcsolódnak be az oktatásba.
A mesterképzés keretében megszerzett elmélyült elméleti és módszertani ismeretek gyakorlati alkalmazását
hallgatóink kötelező terep- és archívumi, illetve múzeumi,
közgyűjteményi gyakorlatokon tapasztalják meg. Ezek keretében a néprajzi kulturális örökség feltárásának, megőrzésének és bemutatásának lehetőségeit is elsajátítják.

HOGYAN JELENTKEZZ HOZZÁNK?
Jelentkezhetsz a néprajz alapszak vagy a néprajz minor képzés elvégzését követően.
Társadalom- és bölcsészettudományi, illetve bármilyen főiskolai vagy egyetemi szintű szakon szerzett diplomával is jelentkezhetsz. Ha korábbi tanulmányaidból legalább 30 kreditértékű
tantárgy megfeleltethető a néprajz minor képzés (50 kr.) hálótervében szereplő ismeretkörökkel, a fennmaradó ismeretanyagot a mesterképzéssel párhuzamosan teljesítheted. Ha egyáltalán nincs, vagy 30 kreditértéknél kevesebb a beszámítható tantárgy, akkor egy 2 szemeszteres
részismereti képzés keretében szerezheted meg a néprajz mesterszakra való belépés feltételeit.
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MIÉRT VÁLASSZ BENNÜNKET?
A tudományos eredményeket felmutató hallgatók
publikációs tevékenységét segítjük, külföldi ösztöndíj-lehetőséget, hazai és külföldi konferencián
való szereplést biztosítunk számukra. Lehetőséget kínálunk tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
Az itt szerzett diploma számos szakterület
művelésére felkészít, birtokában muzeológusként, tudományos kutatóként, szakirányú képzéseket vezető oktatóként, művészeti iskolák
néprajzi szakembereként, a közművelődési és
önkormányzati intézményeknél, civil szervezeteknél, a könyvkiadásban, digitalizálásban, számítógépes adatbank létrehozásában és az ezekhez
kapcsolódó kulturális szférában, a turizmus és a
kisebbségpolitika területén helyezkedhetnek el
végzett diákjaink.
Részletes információ:
www.etnologiaszeged.hu
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