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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MESTERKÉPZÉS
MIT TANULHATSZ EZEN A SZAKON?
Képzésünket azoknak ajánljuk, akik a magyar kultúrát
szeretnék megismerni, megörökíteni és megismertetni másokkal, és ehhez széles körű tájékozottságot, alapos tudást és egyben olyan gyakorlati ismereteket szeretnének kapni, amelyek révén külföldi
magyar intézetekben, múzeumokban, magyar kulturális intézményeknél kamatoztathatják tudásukat.
A képzésben hallgatóink művészettörténetet, művelődéstörténetet, eszme- és tudománytörténetet,
antropológiai és néprajzi alapismereteket tanulnak. A
választott specializációnak megfelelően ezt egészítik
ki azok a kurzusok, amelyek vagy a kulturális örökség
védelméhez, vagy a kulturális diplomáciához, vagy az
írott kulturális örökség kezeléséhez szükséges tudást nyújtják. Ilyen többek között a kulturális turizmus,
a kulturális diplomácia és a kultúrpolitika, a magyarságkép változásai, a kulturális intézmények finanszírozása, a kulturális örökség jogi védelme, az UNESCO
világörökség programja, az írott kulturális örökség
védelme a restaurálástól a digitalizálásig.
A képzés szakmai gyakorlat része során közvetlenül azokkal az intézményekkel kerülnek kapcsolatba a hallgatók, ahol később akár munkahelyük lesz.

HOGYAN JELENTKEZZ HOZZÁNK?
Képzésünkre teljes kreditbeszámítással jelentkezhetnek a
• magyar, történelem, néprajz, hungarológia, szabad bölcsész (filozófia, vallástudomány), összehasonlító irodalomtudomány,
• Európa tanulmányok, kommunikáció, szociológia, informatikus könyvtáros alapképzésben szerzett diplomával rendelkezők.
Kreditbeszámítással (későbbi kreditpótlással) jelentkezhetnek az
• építész- és építőmérnöki
• jogi, igazgatási, gazdasági alapdiplomával rendelkezők.
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MIÉRT VÁLASSZ BENNÜNKET?
Olyan szakembereket képzünk, akik egyszerre
rendelkeznek általános tájékozottsággal és speciális képesítéssel képzettséggel az integrált
örökségvédelemhez és örökség hasznosításához.
A kulturális örökség a nemzetgazdaság meghatározó része, így védelme nemcsak kötelesség, hanem a gazdasági növekedés egyik fontos
forrása. Képzésünk kulturális örökségünket nem
pusztán védelemre szoruló emlékekként kezeli,
de fontosnak tartja azok társadalmi-gazdasági
hasznosítását, s hogy segítsük az egyes térségek
turisztikai vonzerejének fejlesztését.
Diplomásaink a magyar kulturális diplomáciában, magyar és nemzetközi örökségvédelmi,
közművelődési – állami, piaci és nonprofit – intézményekben, önkormányzatoknál, kormányhivataloknál, civil szervezeteknél, művészeti együtteseknél, nemzeti, regionális és globális szintű
örökségvédelmi programokban tudnak elhelyezkedni.
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