Kulturális antropológia mesterképzési szak
képzési és kimeneti követelményei
1. A mesterképzési szak megnevezése: kulturális antropológia (Cultural Anthropology)
2. A mesterképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplı megjelölése:
− végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
− szakképzettség: okleveles kulturális antropológus
− a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: Cultural Anthropologist
− választható szakirányok: alkalmazott antropológia, vizuális antropológia (Applied
Anthropology, Visual Anthropology)
3. Képzési terület: társadalomtudomány
4. A mesterképzésbe történı belépésnél elızményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetı figyelembe: a kulturális antropológia, a
szociológia, a társadalmi tanulmányok, a politológia, a néprajz, a nemzetközi tanulmányok, a
romológia és a szociális munka alapképzési szak, továbbá az 1993. évi LXXX. törvény
szerinti egyetemi szintő szociálpolitika szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsısorban számításba
vehetı alapképzési szakok: a magyar, a történelem, bármilyen idegennyelv, a
szociálpedagógia, az informatikus könyvtáros, a kommunikáció- és médiatudomány, a
földrajz, a pszichológia, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, a
gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, az emberi erıforrások, a
nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az üzleti szakoktató
alapképzési szakok, a jogász egységes, osztatlan szak, a tanító alapképzési szak ember és
társadalom, vizuális nevelés mőveltségterülete, továbbá 1993. évi LXXX. törvény szerinti
általános nyelvészet, filozófia, esztétika, mővészettörténet egyetemi szintő szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetık figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsıoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti fıiskolai vagy egyetemi szintő alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsıoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idı félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetı kreditek száma: 15-20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhetı kreditek száma: 40-45 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhetı kreditek száma: 30-40 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetı kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan gyakorlati társadalomtudományi tudással rendelkezı szakemberek
képzése, akik a kulturális antropológia elméleteinek, módszertanának kutatástechnikáinak
ismeretében szerzett tudásuk révén képesek a kulturális-társadalmi élethelyzeteket jellemzı
problémák, változási folyamatok, konfliktusok felismerésére, megértésére, elemzésére, a
társadalmi élet alakításában tevıleges szerepet játszó intézmények, szervezetek döntéseinek
tudományos megalapozottságú szakvéleménnyel történı segítésére, valamint megoldási
javaslatok kezdeményezésére és a társadalmi problémák megoldásában, végrehajtásában
döntéshozó szakemberként való közremőködésre. Megszerzett ismereteik birtokában
alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történı folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
− a kulturális diverzitás típusait, globális jellemzıit;
− a komplex és hagyományos kultúrákkal kapcsolatos elméleteket és fogalmakat;
− a kulturális antropológia történetét, elméleteit és módszereit;
− az alapvetı szakantropológiai irányokat;
− önállóan megtervezett és megvalósított kutatásaikhoz vagy tudományos munkájukhoz a
széles körben alkalmazható, elfogadott szakspecifikus problémamegoldó technikákat;
− a kulturális antropológia etikai normáit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
− a kulturális és társadalmi folyamatok különbözı területei problémáinak önálló
értelmezésére, teoretikus értékelésére, valamint ezekre vonatkozóan gyakorlati javaslatok
megtételére, interdiszciplináris együttmőködést követelı döntések elıkészítésére;
− minıségi és mennyiségi adatok önálló antropológiai terepmunka során szerzett
felgyőjtésére, bemutatására, értékelésére, értelmezésére, és magyarázatára; illetve az
eredmények közvetítésére más tudományterületek szakemberei számára;
− a kulturális antropológia kurrens elméletei és bevett kutatás-módszertani koncepciói
alapján független és tudományosan megalapozott álláspont kifejtésére és önálló nézet
megalkotására;
− a tudományterület kurrens irányzatainak kritikai szemlélető mővelésére;
− az antropológiaelmélet és módszertan képesség szintő gyakorlására, kritikai álláspont
kialakítására és szükség esetén a holisztikus szemléletet követelı komplex kulturális és
társadalmi problémák megoldásában önálló javaslatok kidolgozására;
− önképzésre, a kulturális antropológia területén szerzett jártasság elmélyítésére;
− komplex és hagyományos társadalmak szociokulturális jelenségeinek, változási
tendenciáinak, konfliktusainak értı elemzésére, önállóan tervezett és kivitelezett kutatási
projektekben történı megvalósítására;
− stratégiai kutatási programokban, a tudásterület oktatásában, a hazai államiönkormányzati, valamint civil-nonprofit szférában feladatok ellátására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
− a kulturális antropológia mővelésének készségszintő szakismeretét megalapozó elméleti
és módszertani felkészültség;
− kommunikációs érzékenység és adoptációs képesség;
− együttmőködési, kezdeményezı, valamint döntéshozó készség;
− a kulturális antropológiai munka természetébıl – az állomásozó terepmunkából következı, kutatásetikai és módszertani értelemben reflektáló tudatosság;
− a társadalmi és kulturális „másság‖, akár szélsıséges formákban megnyilvánuló eseteinek
toleráns és empatikus kezelésére alkalmas tudás;

− a kulturális antropológiai gyakorlat révén szerzett – a kultúrát saját feltételei szerint
belülrıl megértı – tapasztalatok széleskörő megismertetésének és átadásának készsége a
társtudományok és az érdeklıdı közvélemény számára.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bıvítı, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 15-20 kredit
a kulturális antropológia elméleti és gyakorlati alapjai (kulturális antropológia elméletét és
gyakorlatát megalapozó bevezetı ismeretek, terepmunka-technikák és módszerek).
8.2. A szakmai törzsanyag kötelezı ismeretkörei: 40-45 kredit
Afrika antropológiája, Amerika antropológiája, Ausztrália antropológiája, Ázsia
antropológiája, Európa antropológiája, vallásantropológia, gazdasági antropológia,
szociálantropológia, politikai antropológia, antropológiai elméletek és módszerek.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezıen válaszható ismeretkörei: 30-40 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
szakirányt nem-választók: recens szakantropológiai megközelítések, napjaink kulturális
antropológiai elméletei, módszerei, vitái és etikai kérdései, alkalmazott antropológia, vizuális
antropológia, orvosi antropológia, városantropológia, ökológiai antropológia;
alkalmazott antropológia szakirányt választók: az alkalmazott kulturális antropológia
története, elmélete és módszertana, fı területei;
vizuális antropológia szakirányt választók: vizuális antropológiai elméletek és módszerek, az
antropológiai film története és formanyelve.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat idıtartamát a felsıoktatási intézmény tanterve határozza meg. Ez olyan
terepmunkát jelent, amelynek az értéke 12-16 kredit.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvbıl államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékő érettségi bizonyítvány, vagy oklevél
megszerzése szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
Mind a 4.2. és a 4.3. pont szerinti szakokon szerzett szakképzettség alapján a hallgatónak a
kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsıoktatási törvényben meghatározott –
összevetése alapján elismerhetı legyen legalább 30 kredit a korábbi tanulmányai szerint az
alábbi ismeretkörökben: szociológiai, társadalomtörténeti, mővelıdéstörténeti, néprajzi,
általános nyelvészeti, filozófiai/esztétikai, kommunikációelméleti, földrajzi, pszicholólógiai
ismeretek, a tanító szak „ember és társadalom‖ mőveltségterületérıl 34-37 kredit, illetve a
„vizuális nevelés‖ mőveltségterületérıl 33 kredit; valamint 10 kredit a kulturális antropológia
alapismereteibıl.
A hiányzó kreditek a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a
felvételtıl számított két féléven belül is teljesíthetık a felsıoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.
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A képzés kódja: A képzés besorolása: társadalomtudomány képzési terület
Szakirányok: alkalmazott antropológia, vizuális antropológia
Megszerezhetı végzettség, szint és annak ISCED besorolása: mesterfokozat; ISC5A
Megszerezhetı szakképzettség: kulturális antropológus (megjelölve a szakirányt)
A képzés nyelve: magyar
A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
Képzési idı: 4 félév
A képzés során megszerzendı kreditek száma: 120 kredit
A nyilvántartásba vétel ideje: OH-FHF/339-1/2008. sz. határozat (2008. 01. 31.)
A meghirdetés kezdetének ideje: 2008/2009. tanév
A meghirdetés végének ideje: Képzési együttmőködések: Közös, illetve affiliációs képzés: nem
Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai:
• Szenátus 47/2007. sz. határozata (2007. április 25.)
• MAB 2007/8/XII/3/46. sz. határozat (2007. október 5.)
r) Szakfelelıs oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Kotics József, 71958746284
s) Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet

