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Régészettudtományi Intézet
A PPKE Bölcsészettudományi karán 2012 óta folyik régészképzés, az
egyetem proﬁljának megfelelően elsősorban a kereszténység megjelenésétől a kora újkorig tartó időszak emlékanyagával foglalkozó szakemberek képzését tűzve ki céljául. 2017-ben képzésünk intézeti rangra emelkedett, azóta a
főbb szakirányokat magába foglaló tanszékeken folyik a hallgatóink oktatása.

Több éves előkészítő munkát követően 2014-ben jött létre Karunkon a Régészeti Térinformatikai
Laboratórium (RTL). A labor célja, hogy a Karunkon 6 éve megindult régészképzéshez kapcsolódó
nagyszámú nemzetközi és hazai kutatási program számára térinformatikai és roncsolásmentes régészeti hátteret biztosítson, és egyben kutatásfejlesztési lehetőségeket is nyújtson a Régészeti Intézet számára. Az RTL
a legmodernebb, geodéziai és térinformatikai adatgyűjtést lehetővé tevő
precíziós Leica Viva GNSS rendszer mellett Leica geodéziai mérőállomással, egyéb digitális mérőeszközökkel, valamint az adatok feldolgozására alkalmas mérnöki számítógépekkel és szoftverekkel rendelkezik. Ez lehetőséget teremt a modern roncsolásmentes régészet számára a pontos topográﬁai felmérések elvégzésére, valamint a
légifotók, 3D felmérések, és a magnetométeres, illetve talajradaros geoﬁzikai vizs-

Intézetünk az alábbi tanszékeket foglalja magába: Római Kori és Késő Antik Régészeti Tanszék,
Magyar Őstörténeti és Honfoglalás Kori Régészeti Tanszék, Középkori Európai és Közel-Keleti
Régészeti Tanszék, Roncsolásmentes Régészeti Tanszék. Az erősen gyakorlatorientált képzés során a hallgatók bekapcsolódhatnak egyetemünk és intézményi partnereink hazai és külföldi terepi
kutatási programjaiba, melyek a változatos tapasztalat és szaktudás mellett kiváló szakmai kapcsolatokat és lehetőségeket is megnyithatnak tehetséges diákjaink számára. Az oktatás hangsúlyos részeként geoﬁzikai, geodéziai és speciﬁkus informatikai képzést nyújtunk (adatbázisépítés, térinformatika, számítógépes modellezés, graﬁkai szoftverek használata), amely a régészeten kívül is hasznosítható tudást ad hallgatóink kezébe.
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A kötelező történelmi alapismeretek valamint a régészeti bevezető és
módszertani órák elvégzése után hallgatóink másodévtől az alábbi
négy szakirány közül egyet fő, egy másikat pedig mellék szakiránynak
választva folytathatják tanulmányaikat: későantik régészet, a középkori
Európa régészete, a középkori Közel-Kelet régészete, valamint a
magyar őstörténet és honfoglaláskor régészete.

Az egyetemünkön folyó régészeti képzés
egyik fontos célja a magyarországi kultúrális örökség jelentős részét birtokló és kezelő
Magyar Katolikus Egyház által támasztott
szakember igény kielégítése.

A középkori Közel-Kelet régészetének
oktatása intézményünkben Magyarországon egyedülálló lehetőségeket
biztosít. A komoly nemzetközi
kapcsolatrendszerrel rendelkező szakirány művelői előtt a
nyugati régészet számára eddig
ismeretlen feltárási és kutatási
lehőtségek nyílhatnak meg.

fotó: Szőllösi Mátyás

A képzés során a hallgatóknak lehetősége
nyílik a választott szakirányához szükséges idegen nyelv elsajátítására, melyet a több külföldi egyetemmel meglévő cserediák és ösztöndíj programjaink is támogatnak. (Az általánosan
kötelező latin mellett a választott korszaknak megfelelően lehetőség van
görög, arab és szír, valamint az orosz
nyelv elsajátítására is).

Minden nép számára kiemelten fontos a saját eredetének, gyökereinek kutatása.
Tanszékünk magyar őstörténeti szakiránya az eddig jobbára nyelvész, történész szemlélet
uralta magyar őstörténet kutatás régészeti források általi megújítását tűzte ki céljául.

Az európai kultúra gyökereit jelentő
római-kelta civilizáció régészetének
művelői előtt nemzetközi szinten is
számtalan lehetőség nyílik, de a későantikvitás kutatása bármilyen más
későbbi specializációnak biztos alapja
lehet.
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