Atelier Európai
Társadalomtudományok és
Historiográfia Tanszék

Felvételi

ELTE BTK
ATELIER TANSZÉK

A mesterképzésről bővebb
információ a tanszék honlapján:

www.atelier.org.hu
Szóbeli vizsga
Felvételi beszélgetésre kerül sor, ahol a
bizottság a jelentkező motivációit és a
kulturális örökség általános definíciójára,

vagy a szak Facebook oldalán:
https://www.facebook.com/
kulturalisoroksegtanulmanyokma/

társadalomtörténeti hátterére, kortárs

Jelentkezz
február 15-ig!

használataira vonatkozó tájékozottságát
vizsgálja.

Ajánlott szakirodalom a felvételihez:
- Erdősi Péter – Sonkoly Gábor: (szerk.) A
kulturális örökség. L’Harmattan – Atelier,
Budapest, 2004. (Atelier Füzetek 7.)
- György Péter – Kiss Barbara – Monok
István (szerk.): Kulturális örökség – társadalmi képzelet. Országos Széchényi Könyvtár – Akadémiai Kiadó – BME, 2005.

Kulturális Örökség
Tanulmányok MA

Elérhetőségek
ELTE BTK Múzeum krt. 6-8.
I. emelet 129–133.
Telefon: +36 1 485 5208
Fax: +36 1 485 5208
E-mail: eszabo@ludens.elte.hu

Rólunk

Általános tudnivalók

Hallgatóink megismerkedhetnek a
A mesterképzési szak megnevezése:

 kulturális örökség nemzetközi és magyar

Kulturális örökség tanulmányok
2016 szeptemberétől az Atelier Európai Társa-

Mester-

önálló, Okleveles kulturális örökség tanul-

Szakképzettség:

120 kredites mesterszakot indított. Az Atelier
egyszerre történeti-társadalomtudományos ku-

intézményrendszerével

A szakon szerezhető végzettségi szint:

dalomtudományok és Historiográfia Tanszék új,
mányok szakember diplomát nyújtó, 2 éves,

Mit tanítunk?

(rövidítve:

MA-)

 városi örökséggel

fokozat

 ipari örökséggel

 kisebbségek kulturális örökségével

Okleveles kulturális örökség

 örökségvédelmi módszerekkel, technikákkal

tanulmányok szakember

 szocialista örökséggel
 Múzeumok történetével és kortárs kontextusaikkal

tatóműhely, az ELTE BTK Történeti Intézetének
keretében működő tanszék és doktori iskola.

Amit még kínálunk:
Szellemiségét, tudományos és oktatási törekvé-

 tapasztalatszerzést 120 óra szakmai gyakorlat

seit a francia Annales-iskola hagyományai hatá-

keretében

rozzák meg, baráti, alkotó légkör jellemzi, és a

 2018

tanszék széleskörű nemzetközi kapcsolatait kamatoztatja a képzésben.

Kiket várunk?
Többek között várjuk társadalomtudományi területek, történelem, régészet,
néprajz, szabad bölcsészet, magyar
vagy építészmérnöki, építőművészet
alapképzésben részt vett hallgatók jelentkezését!
A felvétel feltétele még az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga nyelvétől
eltérő idegen nyelv alapfokú ismerete.

őszétől

a

Nemzeti

Múzeummal

együttműködve új specializáció választható
Múzeumi kurátori ismeretek néven.

A képzés adatai
Időtartama: 4 félév
Megszerzendő kreditek
száma: 120 kredit
Képzési terület:
Bölcsészettudomány

