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Záujem
Krétsky Knóssos, zlaté Mykény, klasické Atény a svetovládny Rím –
kto by sa nimi už v mladosti nenadchýnal? Chcel/a by si svoj záujem
o nich rozvíjať a poznatky prehlbovať? Zistiť, prečo sa stali symbolmi
dávnych kultúr? Aké predpoklady viedli k ich vzniku a aké posolstvo
pre budúcnosť zanechali? Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
Ti pre to ponúka štúdium klasickej archeológie.
Prečo v Trnave?
Naša moderná civilizácia vyrastá na dvoch základných pilieroch –
na starovekom antickom odkaze a stredovekej kresťanskej kultúre.
V Trnave sa tieto dva aspekty prelínajú. Štúdium antických civilizácií
sa tu stalo súčasťou študijnej ponuky na univerzite, ktorá sa hlási
k duchovným hodnotám jednej z najstarších univerzít v strednej Európe.
Katedra klasickej archeológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity
v Trnave je v súčasnosti jedinou vzdelávacou inštitúciou na Slovensku
poskytujúcou štúdium v odbore klasická archeológia, a to vo všetkých
troch stupňoch (Bc, Mgr, PhD).

Obsah štúdia
Študijný program je zameraný na umenie, dejiny, kultúru a archeológiu
antického Grécka, Ríma a rímskych provincií. Zahŕňa aj egejskú dobu
bronzovú (minojská a mykénska civilizácia), dejiny staroveku (vrátane
Egypta a Blízkeho východu) a archeológiu okrajových oblastí antického
sveta (Skýti, Kelti, Sarmati, Germáni). Jeho súčasťou sú tiež kurzy
klasickej gréčtiny a latinčiny, ako aj súčasných svetových jazykov.
Špecifikom štúdia je porovnanie vývoja pravekej Európy (a osobitne
územia Slovenska) s vyspelými civilizáciami v mediteránnej oblasti.
Cieľom je poukázať na vzájomné vzťahy a vplyv antického Grécka a Ríma
na historický vývoj v barbariku. Osobitný dôraz sa kladie aj na podunajské
provincie Rímskej ríše.
Aktivity študentov počas štúdia
Katedra každoročne organizuje odborné exkurzie na významné
náleziská s pamiatkami antickej civilizácie a do popredných európskych
múzeí. V uplynulých rokoch navštívili študenti v sprievode svojich
učiteľov najmä Grécko, Taliansko, Turecko, Nemecko a Rakúsko. Okrem
toho študenti každý rok absolvujú viactýždňovú prax na terénnom
archeologickom výskume doma alebo v zahraničí. Pravidelne sa zapájajú
aj do študentských mobilít, najmä v rámci európskeho výmenného
programu Erasmus.

Ďalšie aktivity učiteľov
Učitelia katedry sa okrem výučby systematicky venujú aj vedeckovýskumnej činnosti (projekty, publikácie, konferencie, vykopávky),
pričom spolupracujú s domácimi a zahraničnými inštitúciami.
Na katedre prednášali a prednášajú významní odborníci z Rakúska,
Talianska, Maďarska a z Českej republiky, niektoré prednášky sú preto
v anglickom, príp. nemeckom jazyku. Katedra každé dva roky organizuje
medzinárodnú vedeckú konferenciu a vydáva vedecký zborník štúdií
Anodos – Studies of the Ancient World.
Uplatnenie absolventov
Absolventi sa uplatnia na domácich i zahraničných univerzitných
pracoviskách, vzdelávacích inštitúciách a vo vedeckých ústavoch
zameraných na klasickú archeológiu, všeobecnú archeológiu, dejiny
umenia starovekých civilizácií, staroveké dejiny. Môžu pracovať
v múzeách, galériách, pamiatkových úradoch a na pracoviskách
realizujúcich záchranné a systematické archeologické výskumy.
Orientácia odboru poskytuje uplatnenie aj na iných pracoviskách, ktoré
si vyžadujú humanitné vzdelanie (redakcie novín, časopisov, televízie,
rozhlasu), v komerčnej sfére (cestovné kancelárie a pod.), ako aj v treťom
sektore (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie a i.).
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