A DE Bölcsészettudományi Kar 2021K felvételi
eljárásban meghirdetett szakirányú továbbképzései
Cím:
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Fax:
E-mail:
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Kar elérhetősége:

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
DE-BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400.
(52) 512-900/62239
(52) 412-336
kustar.katalin@arts.unideb.hu
http://btk.unideb.hu

MEGHIRDETETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK:
- alkalmazott muzeológia (kihelyezett képzés Szentendrén)
A szakirányú továbbképzéseket részletesen lásd lentebb!

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2021. JANUÁR 20.
Jelentkezni kizárólag a kari honlapról (http://btk.unideb.hu) a Felvételizőknek – 2021.
évi keresztféléves felvételi eljárás - 2021. februárban indítandó szakirányú
továbbképzések (SZT) menüpont alól letöltött
1.
2.
szakokra

szakvizsgás jelentkezés esetén a pedagógus szakvizsgára vonatkozó
egyéb szakirányú továbbképzés esetén a szakirányú továbbképzési

vonatkozó jelentkezési lappal lehet.
A jelentkezési anyagot kétféle módon juttathatja el a karra: 2021. január 20-ig:
1. postázhatja Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztályának levelezési címére
(DE-BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400.), vagy
2. leadhatja személyesen a Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztályán
(Debrecen, Egyetem tér 1. Főépület, II. emelet 238. iroda).
Kérjük, ne adjon le jelentkezési lapot az intézetekben, tanszékeken, Tanárképzési
Központban, kihelyezett tanszéken!
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Részvétel feltétele: bölcsészettudomány, társadalomtudomány vagy természettudomány
képzési területen szerzett alapszakos (BA/BSc) vagy főiskolai oklevél.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: múzeumi szakreferens
Kapcsolattartó/szakfelelős: Prof. Dr. Keményfi Róbert
cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
tel/fax: +36 52 512 900 / 22410; +36 52 512 958
email: kavecsanszki.mate@arts.unideb.hu
honlap: http://btk.unideb.hu
Jelentkezési határidő: 2021. január 20.
Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat
Képzés kezdete: 2021. február 8.
Egyéb információk: A képzés a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Alkalmazott
Muzeológiai Tanulmányok Kihelyezett Tanszékén, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeumban valósul meg. A képzés célcsoportját azok a szakemberek és (alapszakon) frissen
végzett diplomások adják, akiknek középtávú céljuk közgyűjteményben dolgozni, múzeumi
munkát végezni. A szak olyan szakembereket kíván képezni, akik képesek a muzeológia, a
gyűjteményezés, a kiállítások, kurátori munka, múzeumi ismeretátadás területén komplex –
többek között történeti, társadalmi, kulturális és filozófiai – összefüggések feltárására és
elemzésére, és ezek hangsúlyozottan gyakorlati, alkalmazott megvalósítására. A muzeológia
szakirányú továbbképzés alkalmat ad arra, hogy a szaktudomány elméleti ismeretanyagát ki
lehessen egészíteni a gyakorlati tudnivalókkal, alkalmazott ismeretekkel.
Jelentkezni kizárólag a kari honlapról (http://btk.unideb.hu) a Felvételizőknek – 2021. évi
keresztféléves felvételi eljárás - 2021. februárban indítandó szakirányú továbbképzések (SZT)
menüpont alól a szakirányú továbbképzésekre vonatkozó letöltött jelentkezési lappal lehet. A
jelentkezési anyagot a Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztályán kell leadni (Debrecen,
Egyetem tér 1. Főépület, II. emelet 238. szoba) vagy az alábbi címre postázni: DE-BTK TO
4002 Debrecen, Pf. 400.

