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VALLÁSTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉS
MIT TANULHATSZ EZEN A SZAKON?
A világ vallási jelenségeinek kontextusát, annak kultúrára és emberi társadalomra gyakorolt
hatását. A képzés nem igényel vallási elköteleződést, és nem kívánja bizonyítani az egyes vallások
igazságtartalmait. A vallásokat kulturális összefüggésrendszerben kezeli, valamint olyan társadalomtudományi készségeket ad, amelyek használatával szélesebb perspektívában láthatod a világot.
A képzés elméleti és gyakorlati alapjai képessé
tesznek arra, hogy átlásd a vallási konfliktusok értelmezését, elmélyülj a kulturális sokféleségben,
árnyaltan tudd kezelni azokat a fontos társadalmi
kérdéseket, amelyek vallási kontextusban jelennek
meg. Ennek megfelelően a képzés során szociológiai, antropológiai, politológiai és pszichológiai
alapismereteket, elméleteket és módszertani tudást is nyújtunk a számodra.
A képzés által nyújtott vallástudományi ismereteiket a végzettek elhelyezkedésük során kulturális
intézményekben, könyvkiadásban, folyóirat-szerkesztésben, tömegtájékoztatásban, közgyűjteményekben, társadalomtudományi intézetekben,
művészeti kutatóintézetekben tudják felhasználni,
illetve doktori programba tudnak bekapcsolódni.

HOGYAN JELENTKEZZ HOZZÁNK?
A vallástudományi mesterképzésre alapképzési szakon, illetve bármilyen főiskolai
vagy egyetemi szintű szakon szerzett diplomával jelentkezhetsz. Amennyiben nem
vallástudományi alapképzésben, illetve minor képzésben vettél részt, úgy a tanulmányaid során különbözeti krediteket kell teljesítened a 4 féléves képzésed alatt,
amelyek jellemzően az öt világvallás történeti bevezetéseinek tartalmát fedik le.
A jelentkezés menetéről és a felvételi vizsgáról a felvi.hu oldalon tájékozódhatsz.
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MIÉRT VÁLASSZ BENNÜNKET?
Válassz minket:
• ha érdekel a világ vallásainak története, kulturális összefüggésrendszere, és meg akarod érteni
a vallási gyökerű problémákat.
• ha olyan területek is érdekelnek, mint a vallási
fundamentalizmus, migráció, kultúra és identitás, vagy a magyarországi vallási közösségek.
• ha jó hangulatú és elmélyült tutoriális képzésben szeretnél részt venni, és lényeges számodra, hogy a saját érdeklődési, kutatási területed
is kiemelt szerephez jusson.
• ha külföldi ösztöndíj programban szeretnél
részt venni (tanszékünk egyetemi kapcsolatai:
Németország, Nagy- Britannia, Ausztria, Lengyelország, Szlovákia Csehország, Románia).
Részletes inormációk:
BTK Vallástudományi Tanszék
6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.
Telefon: 62/544418,
E-mail: relstud@rel.u-szeged.hu
www.vallastudomany.hu
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