
NÉPRAJZ ALAPSZAK (BA)

NÉPRAJZI 
TANSZÉK

Mit nyújtunk a képzés során?
• bepillantást nyerhetsz a szokásvilág, a hagyományok, 

a vallási néprajz, a vallásantropológia változásaiba és 
kutatásába

• megismerheted a társadalmi kapcsolathálók alakulá-
sát, a modernizációs és globalizációs kihívások hatá-
sát a népi és nemzeti kultúrákra

• szakmai, múzeumi gyakorlaton a kiállítás-rendezés-
sel, adatbázisok kezelésével, tárlatvezetéssel is meg-
ismerkedhetsz

Mit kínálunk még?
• néprajzi és antropológiai kutatások hazai és nemzet-

közi intézményekkel
• ösztöndíjas képzés lehetősége Németországban, Tö-

rökországban, Finnországban, Romániában

Mire tesz alkalmassá a diplomád? 
• a közművelődés, a muzeológia, a tömegkommuniká-

ció és a kultúrakutatás területén néprajzi témájú fel-
adatok alkotószellemű elvégzésére

• múzeumokban, tájházakban muzeológusként dolgoz-
hatsz; kulturális szervezői és hagyományőrző felada-
tokat láthatsz el önkormányzatoknál, idegenforgalom-
ban, gazdasági életben, külképviseleti szervezeteknél, 
EU-intézményeknél 

Továbbtanulási lehetőség 
• Ugyanezen a szakon, BA diplomád megszerzése után, 

nálunk lehetőséged van mester szakos (MA) tanulmá-
nyok folytatására is: Néprajz (folklorisztika, anyagi kul-
túra, néprajzi muzeológia, kulturális örökség szakértő 
szakirányok), ezt követően doktori (PhD) képzésre.
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OSZTATLAN TANÁRI 
MESTERSZAK HON- ÉS NÉPIS-

MERET TANÁRA (kétszakos képzésben)

Képzés ideje Munkarend

6 félév 5<25 ANK néprajz

Specializáció

muzeológia szakirány (BA)

Előző évek ponthatárai

2016: ANA 312, ANK 312, 2017: ANA 312, ANK 312
2018: ANA 288, ANK 288

Mit nyújtunk a képzés során?
• elsajátíthatod az oktatási, nevelési módszerek hazai 

és nemzetközi gyakorlatait, a hagyományismeret át-
fogó történeti és néprajzi ismereteit

• bemutatjuk a magyar népi és a nemzeti kultúra eleme-
inek átalakulását, továbbélését

Mit kínálunk még?
• PhD fokozat megszerzésének lehetőségét az önálló 

néprajzi doktori programban
• ösztöndíjas képzés (Erasmus-ösztöndíj) lehetőségét

Mire tesz alkalmassá a diplomád? 
• a hon- és népismeret oktatására az általános és szak-

iskolában, szakgimnáziumokban, szakmai intézmé-
nyekben és a felnőttképzésben

• a közművelődés, a tömegkommunikáció és a kultú-
rakutatás területén néprajzi témájú feladatok alkotó-
szellemű elvégzésére

• múzeumokban, tájházakban múzeumpedagógusként 
dolgozhatsz

Képzés ideje Munkarend

10 félév 5<

Info

Felvehető második szakként

Előző évek ponthatárai

2016: ONA 338, 2017: ONA 326, 2018: ONA 320
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