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A KÉPZÉS CÉLJA
A Pécsi Tudományegyetemen 2010-ben elindult MA-képzés keretében olyan szakemberek
képzése történik, akik a régészet általános ismeretanyagából és a választott szakágak ill. azok
segédtudományainak területén megszerzett ismereteik birtokában képesek a régész mesterség
gyakorlására. A forrásfeltárás és forrásértelmezés régészeti módszereinek ismeretében legalább
két szakterület vagy korszak problémáit ismerik. A végzettek alkalmasak régészeti források és
lelőhelyek felismerésére és felkutatására, feltárására, dokumentálására és feldolgozására,
valamint ilyen jellegű múzeumi gyűjtemények kezelésére. A régészeti emlékanyag mellett
ismerik a kulturális örökség más területeit is, és felkészültek arra, hogy ezen örökséggel
kapcsolatos alapfeladatokat ellássanak minden olyan intézményben, amelynek feladata a
kulturális örökség feltárása, védelme, feldolgozása és bemutatása. Emellett rendelkeznek olyan
ismeretekkel, amelyek a közgyűjtemények régész-muzeológus munkakörének betöltéséhez
szükségesek. Felkészültek továbbá tanulmányaik doktori képzés keretében történő
folytatásához.
A régészeti leletanyag közvetlen megismerésére a Magyar Nemzeti Múzeumban és más vidéki
múzeumokban is elvégezhető múzeumi gyakorlatok keretein belül is lehetőség van.

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK
Tipikus munkahely: egyetem, múzeum, könyvtár, kutatóintézetek, más típusú
közgyűjtemények szakértői háttérintézmények, régészeti feltárások, városüzemeltetés, kutatási
programok, kutatócsoportok, minisztériumok, államigazgatás, régészeti profillal rendelkező /
régészeti ismeretanyagot igénylő magáncégek.

Tipikus munkakör: oktató, szakügyintéző, tudományos kutató, tudományos munkatárs,
régészeti szakértő, örökségvédelmi szakértő, régész.
FELVÉTELI INFORMÁCIÓ / JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
A) A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a régészet alapképzési szak; a
történelem alapképzési szak régészet szakiránya; történelem szak régészeti
specializációja. Egyéb diploma a szakra nem fogadható el.
B) A szóbeli felvételi vizsga
A szóbeli vizsgán a jelölt egy kihúzott témakör alapján ad ismereteiről számot.
A szóbeli vizsga tárgyköreit a Kar a honlapján közzéteszi.
C) Pontszámítás
A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok
(előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a
többletpontok (max. 10) összege ad.
KÉPZÉSI JELLEMZŐK
Képzési terület: bölcsészettudomány
Képzés kezdete: 2020. szeptember
Helyszín: Pécs
Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta
levelező munkarendben: szombatonként
FŐBB SZAKTERÜLETEK
A Pécsi Tudományegyetemen 2010-ben elindult MA-képzés keretében olyan szakemberek
képzése történik, akik a régészet általános ismeretanyagából és a választott szakágak ill. azok
segédtudományainak területén megszerzett ismereteik birtokában képesek a régész mesterség
gyakorlására. A forrásfeltárás és forrásértelmezés régészeti módszereinek ismeretében legalább
két szakterület vagy korszak problémáit ismerik. A végzettek alkalmasak régészeti források és
lelőhelyek felismerésére és felkutatására, feltárására, dokumentálására és feldolgozására,
valamint ilyen jellegű múzeumi gyűjtemények kezelésére. A régészeti emlékanyag mellett
ismerik a kulturális örökség más területeit is, és felkészültek arra, hogy ezen örökséggel
kapcsolatos alapfeladatokat ellássanak minden olyan intézményben, amelynek feladata a
kulturális örökség feltárása, védelme, feldolgozása és bemutatása. Emellett rendelkeznek olyan
ismeretekkel, amelyek a közgyűjtemények régész-muzeológus munkakörének betöltéséhez
szükségesek. Felkészültek továbbá tanulmányaik doktori képzés keretében történő
folytatásához.
A régészeti leletanyag közvetlen megismerésére a Magyar Nemzeti Múzeumban és más vidéki
múzeumokban is elvégezhető múzeumi gyakorlatok keretein belül is lehetőség van.

Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, olasz, orosz vagy
spanyol nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az
alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert

középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.

SPECIALIZÁCIÓK


Kora keresztény régészet, Római régészet



Római régészet, Népvándorlás kori régészet



Kora keresztény régészet, Népvándorlás kori régészet

AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
okleveles régész (Archaeologist)
TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉG A PTE-BTK DOKTORI (PHD) PROGRAMJAIBA
Interdiszciplináris Doktori Iskola / Ókortörténet Program
Web: http://regeszet.btk.pte.hu/hu/tartalom/okortorteneti_doktori_program
ELÉRHETŐSÉGEK
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel./Fax.: 72/501-513
E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu
Kari honlap: http://www.btk.pte.hu
Történettudományi Intézet
Régészet Tanszék
Tanszéki honlap: http://regeszet.btk.pte.hu/

