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A minor felelőse: dr. Kalla Gábor tanszékvezető docens (Őskori és Elő-Ázsiai Régészet Tanszék)
A minorra való belépés feltétele:
A hallgató a 2. félév után a keretszám figyelembevételével vehető fel a régészet minorra. Felvételkor
az intézet 3 db tárgy eredményét veszi figyelembe. Ha a minorra felvehető létszámnál többen
jelentkeznek, a 3 tanegységet a legjobb tanulmányi eredménnyel elvégző hallgatókat vesszük fel.
Azoknál a hallgatóknál, akik az előírt 2-3. tárgyak közül többet végeznek el, a legjobb 2 jegy
számítódik be.
1. tárgy: BBN-REGM-100
2-3. tárgy (az alábbi tárgyak közül kettőt kell elvégezni): BBN-REGM-200.X, BBN-REGM300.X, BBN-REGM-400.X.
A minorra felvehető hallgatók létszáma: 60 fő
Nem BA képzésben részt vevő és régészet alapszakos hallgatók NEM vehetik fel.
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Bevezetés a régészetbe
minorosoknak
Régészeti módszerek
minorosoknak I. (2 db 3 kredites
tanegység)*
Régészeti módszerek
minorosoknak II. (2 db 3
kredites tanegység)*
Régészeti korszakok
minorosoknak (8 db 3 kredites
tanegység)**
Régészeti anyagismeret
minorosoknak (5 db 2 kredites
tanegység)***
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*4 db szabadon választható tanegység a régészeti módszertan és a régészet
természettudományos módszereinek különböző területeiről. A kollokviumok és gyakorlatok
arányát a hallgató szabadon eldöntheti.
**8 db szabadon választható előadás a különböző régészeti korszakokból meghirdetett
előadásokból. Az előadások következő korszakokból kerül meghirdetésre: őskori, antik,
római, népvándorláskori, középkori és ókori elő-ázsiai régészet, valamint a következő
tematikákban: művészet, település, temetkezés, hadtörténet, társadalom, technológia
(mezőgazdaság, kézművesség, közlekedés), rítus és vallás, etnikum és etnogenezis stb.
***5 db szabadon választható tanegység különböző régészeti korszakokból meghirdetett, az
anyagi kultúra különböző területeivel foglalkozó gyakorlati órákból .
Az adott félévi és a korábbi félévek kínálatról a Régészettudományi Intézet honlapja is
tájékoztatást ad.
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