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RÉGÉSZET MESTERKÉPZÉS
MIT TANULHATSZ EZEN A SZAKON?
A régészet szak 4 féléves nappali mesterképzési
szak, mely MA (magister) szintű diplomát nyújt.
A képzés során elmélyítheted tudásodat a
Kárpát-medence, Közép- és Kelet-Európa, valamint a Balkán-félsziget őskori, népvándorlás
kori és középkori régészetében, de emellett
bővítheted ismereteidet a muzeológiáról és a
régészethez szorosan kapcsolódó természettudományos vizsgálatokról is.
Négy szakirány közül választhatsz:
• Őskor
• Barbaricum és népvándorlás kor
• Középkor
• Archeometria
Párhuzamosan két szakirány választására van
lehetőséged.

HOGYAN JELENTKEZZ HOZZÁNK?
Régészet mesterképzésre a 6 féléves régészet alapképzési szakon szerzett diplomával jelentkezhetsz. Jelöld meg első helyen az SZTE BTK régészet képzését a
jelentkezés során! T
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MIÉRT VÁLASSZ BENNÜNKET?
• Mert az ország egyik nemzetközileg legelismertebb
egyetemén tanulhatsz.
• Mert kiváló szakemberektől tanulhatsz: közöttük
nemcsak szegediek vannak, de az ország számos
kutatóintézetéből és legjobb múzeumaiból érkeznek
hozzánk oktatók.
• Mert a szegedi régészképzés országos hírű abban a
vonatkozásban is, hogy nem pusztán elméleti oktatást nyújt, de nálunk megtanítanak a gyakorlati
ismeretekre is.
• Mert a nálunk végzettek döntő többsége rövid időn
belül munkát talál a szakmában: egyetemeken, múzeumokban, kutatóintézetekben, de egyre többen
a versenyszférában működő régészeti vállalkozásokban is.
• Mert a tanszék „emberléptékű”. Minden egyes hallgatónkra elegendő idő jut, mindenki ismer mindenkit,
nem mellesleg remek, összetartó a közösség, ahova
jó tartozni.
• Mert tanszékünk hallgatójaként testvértanszékeinken,
Mainzban, Torinóban, Kolozsvárott tölthetsz el egyegy félévet, de akár Kínában is szerezhetsz ásatási
tapasztalatokat.
• Mert tanszékünk munkatársai az egyetemi oktatás
mellett számos kutatási programban vesznek részt,
melybe a hallgatóink is aktívan bekapcsolódnak.
• Mert hallgatóink az utóbbi években sorra nyerik az
egyetemek közötti tanulmányi versenyeket, megelőzve a pesti, pécsi és miskolci hallgatókat.
• Mert tanszékünkön lehetőség van a továbblépésre. A
szegedi egyetem régészeti képzése doktori képzést
(PhD) is biztosít hallgatóinak.
• Mert tanszékünk „Partiscon” diákköre egész évben
gondoskodik arról, hogy a tanulás mellett ne legyen
időtök unatkozni (Mikulás buli, farsang, főzőverseny,
kirándulás).

Részletes információ:
SZTE BTK Régészeti Tanszék
http://www.regeszet.u-szeged.hu/
ht tps: //w w w.facebook .com/regeszeti.tanszek.szeged/
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
h t t p : //w w w. ar t s . u - s z e ge d . hu /
kepzesek-btk /mesterkepzes/regeszet-ma
Tel.: (62) 343-066
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