
A RÉGÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK 

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 
 
 

1. Az alapképzési szak megnevezése: régészet (Archeology) 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése 

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozat 
- szakképzettség: régészet alapszakos bölcsész 
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Archaeology 
- régészeti szakterületek: őskori régészet, antik régészet, római régészet, késő antik régészet, kora 

keresztény régészet, Barbaricum régészete, népvándorlás kori régészet, magyar őstörténet, bizánci 
régészet, egyházrégészet, középkori régészet, a középkori Közel-Kelet régészete, az ókori Elő-Ázsia 
régészete, az eurázsiai térség régészete, Ázsia régészete, archaeometria, roncsolásmentes régészet 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A képzési idő félévekben: 6 félév 

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék) 
- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 4 kredit 
- intézményen kívüli összefüggő szakmai gyakorlathoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit 
- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 

6. A szakképzettség képzési területeinek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi 
területi besorolása: 225 

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák 
A képzés célja régészet alapszakos bölcsészek képzése, akik a régészet általános ismeretanyagából 

és választott két szakterületből jó felkészültséggel rendelkeznek, képesek az ismeretek önálló 
elsajátítására és rendszerezésére. Jártasak a magyar és idegen nyelvű szakirodalomban. Alkalmasak 
szakmai irányítás alatt régészeti terepi és egyéb örökségvédelmi feladatok ellátására. Felkészültek 
tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 
7.1.1. A régészet alapszakos bölcsész 
a) tudása 
- Tájékozott a régészet általános ismeretanyagában, ismeri annak módszertanát, legfontosabb 

szakkifejezéseit és szakirodalmát. Tájékozott a régészet különböző természettudományos 
módszereiben, és ismeri azok felhasználási lehetőségeit. 

- Ismeri a régészeti felderítés és feltárás módszertanát. 
- Ismeri a régészeti muzeológia módszereit és feladatkörét. 
- Tájékozott legalább két régészeti szakterület speciális ismeretanyagában, ismeri annak 

legfontosabb problémaköreit, módszertanát, szakkifejezéseit és szakirodalmát. Történeti korok 
esetében ismeri az alapvető írásos forrásokat. 

- Ismeri a tudományos közlés formai és tartalmi követelményeit. 
- Általános tájékozottsággal rendelkezik néhány más tudományterület szakmai problémáiról. 
b) képességei 
- Képes az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. 
- Képes a szakirodalomból szerzett információk kritikus elemzésére és feldolgozására. 
- Képes az információk, érvek és elemzések különböző szempontok szerinti bemutatására, 

átgondolására. 



- Képes mesterfokozatú régész irányításával régészeti források és lelőhelyek felkutatására, 
feltárására és dokumentálására. 

- Képes a feltárt és dokumentált régészeti források és lelőhelyek tudományos igényű feldolgozására 
és közlésére. 

- Képes megoldási javaslatokat adni a régészeti kutatás során felmerülő problémák értelmezésére, 
hatékonyan alkalmazza a tanulmányai során elsajátított problémamegoldó technikákat. 

- Képes felhasználni a régészet rokon tudományterületeinek eredményeit. 
- Képes idegen nyelven és az informatika eszközeivel is hatékonyan kommunikálni. 
c) attitűdje 
- Érti és elfogadja, hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és 

változóak. 
- Céltudatos magatartással törekszik értékek feltárására és megtartására. 
- Hitelesen közvetíti a társadalom számára a régészet gondolkodásmódját és tudományos 

eredményeit. 
- Tudatosan képviseli szakmájának nyelvi és kommunikációs normáit. 
- Mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét. 
- Törekszik a régészet rokon tudományterületeivel való együttműködésre. 
- Törekszik általános és szaknyelvi tudásának fejlesztésére. 
- Minőség- és felelősségtudattal rendelkezik, törekszik együttműködő, kommunikációs és 

problémamegoldó készségeinek fejlesztésére. 
- Törekszik szakmai hivatástudatának kialakítására és önképzésre. 
- Elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt. 
d) autonómiája és felelőssége 
- Felelősséget érez Magyarország és a világ kulturális örökségének megőrzéséért. 
- Hatékonyan együttműködik a régészet területéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi szakmai 

közösségekkel. 
- Felelősséget vállal magyar és idegen nyelvű szövegeiért, tudatában van azok lehetséges 

következményeinek. 
- Felelősséget vállal hivatása gyakorlása során a rábízott egyének és csoportok szakmai fejlődéséért. 

8. Az alapképzés jellemzői 
8.1. Szakmai jellemzők 
8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 
- a képzéshez kapcsolódó bölcsészettudományi, társadalomtudományi ismeretek 26-42 kredit: 

- általános alapozó ismeretek (latin nyelv, filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, 
informatika, könyvtárismeret, történelemtudomány) 16-32 kredit, 

- más tudományterületek ismeretei 10 kredit; 
- régészeti szakmai ismeretek: 100-150 kredit, amelyből 

- szakmai alapozó és módszertani tárgyak (bevezetés a régészet különböző területeibe, 
régészetmódszertan, a régészet természettudományos módszerei, a régészettel rokon területek 
ismeretei) 30-60 kredit, 

- tereptan és terepmunka (évenként legalább két hét ásatási gyakorlat) 6-12 kredit, 
- muzeológia 4-8 kredit, 
- egyes régészeti szakterületekhez kapcsolódó ismeretek (két választott szakterület) 60-70 kredit 

A képző intézmény által ajánlott szakterület lehet: őskori régészet, antik régészet, római régészet, 
késő antik régészet, kora keresztény régészet, Barbaricum régészete, népvándorlás kori régészet, 
magyar őstörténet, bizánci régészet, egyházrégészet, középkori régészet, a középkori Közel-Kelet 
régészete, az ókori Elő-Ázsia régészete, az eurázsiai térség régészete, Ázsia régészete, archaeometria, 
roncsolásmentes régészet. 

8.2. Idegennyelvi követelmény 
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből vagy latin nyelvből államilag elismert 

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



8.3. A szakmai gyakorlat követelményei 
A szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény által kijelölt területen tanévenként legalább két hét 

ásatási gyakorlat. 
 
 

AZ OKTATÁSI HIVATAL NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ 
ADATOK 

 
1. 
a) A képzés kódja: BSZKREG 
b) A képzés helye: Miskolc 
c) A képzés nyelve: magyar 
d) A képzés munkarendje: nappali 
e) Szakirány(ok): - 
f) Specializáció(k): - 
g) Műveltségterület(ek): - 
h) A nyilvántartásba vétel ideje: 

 FNYF/2029-3/2016. számú határozat (2016. október 25.) szerint 
i) A meghirdetés kezdő tanéve: 2017/2018. tanév I. félév 
j) A meghirdetés utolsó tanéve: - 
k) Képzési együttműködések: - 
l) A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: - 
m) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
n) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
o) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 
 ME 209/2016. számú szenátusi határozat (2016. szeptember 28.) 

p) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Pusztainé Dr. Fischl Klára, 72131783707 
 
 
 
2. 
a) A képzés kódja: BSZKREG 
b) A képzés helye: Miskolc 
c) A képzés nyelve: magyar 
d) A képzés munkarendje: levelező 
e) Szakirány(ok): - 
f) Specializáció(k): - 
g) Műveltségterület(ek): - 
h) A nyilvántartásba vétel ideje: 

 FNYF/2029-3/2016. számú határozat (2016. október 25.) szerint 
i) A meghirdetés kezdő tanéve: 2017/2018. tanév I. félév 
j) A meghirdetés utolsó tanéve: - 
k) Képzési együttműködések: - 
l) A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: - 
m) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
n) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
o) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 
 ME 209/2016. számú szenátusi határozat (2016. szeptember 28.) 

p) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Pusztainé Dr. Fischl Klára, 72131783707 
 


