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A régészet szak 6 féléves nappali alapképzési szak, mely 
BA (Bachelor) szintű diplomát nyújt.

A képzés során szilárd elméleti alapokat kaphatsz a 
Kárpát-medence, Közép- és Kelet-Európa, valamint a 
Balkán-félsziget őskori, népvándorlás kori és középkori 
régészetéről, de emellett tanulhatsz a muzeológiáról és a 
régészethez szorosan kapcsolódó természettudományos 
vizsgálatokról is. Egyúttal komoly gyakorlati ismere-
tekre is szert tehetsz évközi múzeumi anyagismereti 
órákon és a nyári tanásatásokon. Az anyagismereti gya-
korlatok többségének a tanszéki gyűjteményünk mellett a 
budapesti és az alföldi múzeumok régészeti gyűjteményei 
adnak helyet. 

A bevezető, alapozó tantárgyak teljesítését követően 
különböző szakirányok közül válogathatsz.

Szakirányok:
• Őskor
• Barbaricum és népvándorlás kor
• Középkor

Párhuzamosan két szakirány választására van lehetősé-
ged, így két régészeti korszak szakértőjévé válhatsz.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
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• Mert az ország egyik nemzetközileg legelismer-
tebb egyetemén tanulhatsz, egy kifejezetten menő 
szakon. 

• 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 régészeti 
terepmunka, ásatás stb. csínjára-bínjára is. 

Jelöld meg első helyen az SZTE BTK történelem/régészet képzését a jelentkezés során. 

Történelemből mindenképp emelt szintű érettségit kell tenned, valamint egy további 
tárgyból a közép szintű érettségi eredményed számítható be az alábbi tárgyak közül: 
magyar, latin, földrajz vagy a nagy világnyelvek (angol, francia, német, spanyol) egyike.

HOGYAN JELENTKEZZ HOZZÁNK?

MIÉRT VÁLASSZ BENNÜNKET?
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SZTE BTK Régészeti Tanszék
http://www.regeszet.u-szeged.hu/
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
http://www.arts.u-szeged.hu/kepzesek-btk/alapkepzes/tortenelem-tortenelem
Tel.: (62) 343-066

Részletes információk:

• Mert a nálunk végzettek döntő többsége rövid időn belül munkát talál a szakmában: 
egyetemeken, múzeumokban, kutatóintézetekben, de egyre többen a verseny-
szférában működő régészeti vállalkozásokban is.

• Mert a tanszék „emberléptékű”. Minden egyes hallgatónkra elegendő idő jut, min-
denki ismer mindenkit, nem mellesleg remek, összetartó a közösség, ahova jó tar-
tozni. 

• Mert tanszékünk hallgatójaként testvértanszékeinken, Mainzban, Torinóban vagy 
épp Kolozsvárott tölthetsz el egy-egy félévet.

• Mert tanszékünk munkatársai az egyetemi oktatás mellett számos kutatási prog-
ramban vesznek részt, melybe a hallgatóink is aktívan bekapcsolódnak.

• Mert hallgatóink az utóbbi években sorra nyerik az egyetemek közötti tanulmá-
nyi versenyeket, megelőzve a pesti, pécsi és miskolci hallgatókat.

• Mert jó eséllyel a nyári munkavégzésed problémája is könnyen megoldható a 
szerte az országban folytatott régészeti feltárásokon való részvétellel.

• Mert tanszékünkön lehetőség van a továbblépésre. A szegedi egyetem régészeti 
képzése háromszintű oktatási struktúrával rendelkezik, vagyis BA (Bachelor), MA 
(Master) és doktori képzést (PhD) is biztosít hallgatóinak.

• Mert tanszékünk „Partiscon” diákköre egész évben gondoskodik arról, hogy a 
tanulás mellett ne legyen időtök unatkozni (elsősök bemutatkozó estje, Mikulás 
buli, farsang, főzőverseny, kirándulás).

• Mert a végén elmondhatod magadról, hogy Indiana Jones kollégája lettél.

Szegeden a legjobb!


