
5. KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 
 
 
1. A mesterképzési szak megnevezése:   kulturális antropológia 
2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint és a szakképzettség 
oklevélben szereplõ megjelölése:  

 
–  végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 
–  szakképzettség: kulturális antropológus (megjelölve a szakirányt) 
–  választható szakirányok: alkalmazott antropológia, vizuális antropológia 
–  a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: Cultural Anthropologist (specialized 

in Applied Anthropology, in Visual Anthropology) 
 
3. Képzési terület:  társadalomtudomány  
 
4. A mesterképzésbe történõ belépésnél elõzményként elfogadott szakok:  
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetõ 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 szintû szociálpolitika szak. 
   
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsõsorban 
számításba vehetõ alapképzési szakok: magyar, történelem, bármilyen idegennyelv, 
általános nyelvészet, filozófia, esztétika, szociálpedagógia, informatikus könyvtáros, 
mûvészettörténész, kommunikáció- és médiatudomány, földrajz, pszichológia, 
alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, gazdálkodási és 
menedzsment, kereskedelem és marketing, emberi erõforrások, nemzetközi 
gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató alapképzési 
szakok, jogász egységes, osztatlan szak, továbbá a tanító alapképzési szak ember és 
társadalom, vizuális nevelés mûveltségterülete. 

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetõk figyelembe továbbá 
azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsõoktatásról 
szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti fõiskolai vagy egyetemi szintû alapképzési 
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése 
alapján a felsõoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
5. A képzési idõ félévekben:  4 félév 
 
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kreditek száma:  120 kredit  

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetõ kreditek száma: 15-20 kredit; 
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhetõ kreditek száma: 40-45 kredit; 
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhetõ kreditek száma: 30-40 kredit; 
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ 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 rendelkezõ 
szakemberek képzése, akik a kulturális antropológia elméleteinek, módszertanának 
kutatástechnikáinak ismeretében szerzett tudásuk révén képesek a kulturális-társadalmi 
élethelyzeteket jellemzõ problémák, változási folyamatok, konfliktusok felismerésére, 
megértésére, elemzésére, a társadalmi élet alakításában tevõleges szerepet játszó 
intézmények, szervezetek döntéseinek tudományos megalapozottságú szakvéleménnyel 
történõ segítésére, valamint megoldási javaslatok kezdeményezésére és a társadalmi 
problémák megoldásában, végrehajtásában döntéshozó szakemberként való 
közremûködésre. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori 
képzés keretében történõ folytatására. 

 
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:  

- a kulturális diverzitás típusait, globális jellemzõit;  
- a komplex és hagyományos kultúrákkal kapcsolatos elméleteket és fogalmakat; 



- a kulturális antropológia történetét, elméleteit és módszereit; 
- az alapvetõ 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 különbözõ területei problémáinak önálló 
értelmezésére, teoretikus értékelésére, valamint ezekre vonatkozóan gyakorlati 
javaslatok megtételére, interdiszciplináris együttmûködést követelõ döntések 
elõkészítésére; 
- minõségi és mennyiségi adatok önálló antropológiai terepmunka során szerzett 
felgyûjtésére, 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 szemléletû mûvelésére; 
- az antropológiaelmélet és módszertan képesség szintû gyakorlására, kritikai álláspont 
kialakítására és szükség esetén a holisztikus szemléletet követelõ 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 értõ elemzésére, önállóan tervezett és kivitelezett 
kutatási projektekben történõ megvalósítására; 
- stratégiai kutatási programokban, a tudásterület oktatásában, a hazai állami- 
önkormányzati, valamint civil-nonprofit szférában feladatok ellátására.  

 
c) A  szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  

- a kulturális antropológia mûvelésének készségszintû szakismeretét megalapozó 
elméleti és módszertani felkészültség;  
- kommunikációs érzékenység és adoptációs képesség;  
- együttmûködési, kezdeményezõ, valamint döntéshozó készség;  
- a kulturális antropológiai munka természetébõl – az állomásozó terepmunkából - 
következõ, kutatásetikai és módszertani értelemben reflektáló tudatosság;  
- a társadalmi és kulturális „másság”, akár szélsõséges formákban megnyilvánuló 
eseteinek toleráns és empatikus kezelésére alkalmas tudás;  
- a kulturális antropológiai gyakorlat révén szerzett – a kultúrát saját feltételei szerint 
belülrõl megértõ – tapasztalatok széleskörû megismertetésének és átadásának készsége 
a társtudományok és az érdeklõdõ közvélemény számára.  

 
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó 

ismeretkörök:   
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bõvítõ, mesterfokozathoz 
szükséges alapozó ismeretkörök:   15-20 kredit 

 
a kulturális antropológia elméleti és gyakorlati alapjai (kulturális antropológia elméletét 
és gyakorlatát megalapozó bevezetõ ismeretek, terepmunka-technikák és módszerek). 

 
8.2. A szakmai törzsanyag kötelezõ 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 kötelezõen 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, fõ 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 idõtartamát a felsõoktatási intézmény tanterve határozza meg. Ez 

olyan terepmunkát jelent, amelynek az értéke 12-16 kredit.  
10. Idegennyelv-ismeret követelményei:  

A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvbõl államilag elismert legalább 
középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve 
oklevél 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 – felsõoktatási 
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhetõ legyen legalább 30 kredit a 
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:    szociológiai, 
társadalomtörténeti, mûvelõdéstörténeti, néprajzi, általános nyelvészeti, 
filozófiai/esztétikai, kommunikációelméleti, földrajzi, pszicholólógiai ismeretek, a 
tanító szak „ember és társadalom” mûveltségterületérõl 34-37 kredit, illetve a „vizuális 
nevelés” mûveltségterületérõl 33 kredit; valamint 10 kredit a kulturális antropológia 
alapismereteibõl. 

 
A hiányzó kreditek a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, 

a felvételtõl számított két féléven belül is teljesíthetõk a felsõoktatási intézmény 
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint. 

 
 


