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MAGYAR

BA képzés

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
A magyar alapszak az alapozó ismeretek mellett mélyreható tudást nyújt mind a magyar nyelv (vagy általában a
nyelvek), mind a magyar és világirodalom vonatkozásában, az Ómagyar Mária-siralomtól a slam poetry-ig,
miközben a kultúra sokrétű jelenségkörébe is betekintést
nyújt.
Mi több: a képzés 3 éve alatt teljesítendő 180 kreditből 50
kreditet egyéni érdeklődésednek megfelelően szerezhetsz
meg akár az általunk kínált specializációk egyikének, akár
valamely más szak minorjának elvégzésével. (Más szakok
hallgatói számára a magyar alapképzés is elérhető 50 kredites minorként.)
• Ha kreatívnak tartod magad,
• ha törekszel a logikus gondolkodásra,
• ha sokat olvasol, és nem csak „kötelezőket”,
• ha szeretnél profi módon elemezni nyelvi jelenségeket és irodalmi műveket,
• ha foglalkoztatnak a régmúlt idők vagy a jelenkor
kulturális folyamatai és kihívásai,
• ha nem riadsz meg a szokatlantól és ismeretlentől,
sőt az érthetetlentől sem,
• nos, akkor a magyar alapszak megfelelő választásnak
bizonyulhat.
Amit a szak törzsanyagán túl kínálunk:
a) specializációk széles skálája
• finnugor, irodalomtudomány, művelődéstudomány,
neolatin, nyelvmentor, nyelvtechnológia, színháztörténet, ügyvitel
• alkalmazott nyelvészet, anyanyelvi asszisztens, irodalmi szerkesztő, irodalomelmélet, klasszikus magyar
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irodalom, magyar mint idegen nyelv (hungarológia), modern magyar irodalom, nyelvtörténet, nyelvtudomány, összehasonlító irodalom- és kultúratudomány, reneszánsz- és
barokk-kutatás, textológia
b) féléves külföldi ösztöndíjak Európa-szerte
• Erasmus+ program keretében 5 hónapos részképzési lehetőség Európa számos egyetemi központjában Kolozsvártól Bécsen és Nápolyon át Berlinig
c) tehetséggondozás
• országos hírű tudományos diákkörök
• ideális oktató-tanár arány, közvetlenség
• kiscsoportos szemináriumok
• elismert szakmai műhelyek

HOGYAN JELENTKEZZ HOZZÁNK?
Jelöld meg első helyen az SZTE BTK magyar alapszakot, és tegyél emelt szintű érettségit magyar nyelv és irodalomból. Emellett persze legyél olvasott, nyitott gondolkodású,
ötletes megoldásokra törekvő személyiség, érdeklődj a magyar nyelv (és más nyelvek)
működése és története iránt, adj a stílusra, foglalkoztassanak az irodalom korábbi korszakainak vagy jelenkorának folyamatai, mutass érdeklődést általában a művészetek és
a kultúra iránt.

MIÉRT VÁLASSZ BENNÜNKET?
A magyar alapszak hallgatójaként tájékozott,
széles látókörű szakemberré, egy jól konvertálható diploma birtokosává válhatsz. Akárhogy
is lépsz tovább – kilépsz a munkaerő-piacra,
vagy folytatod a tanulást –, ez a klasszikus bölcsészdiploma a lehetőségek lehető legszélesebb
választékát hagyja nyitva előtted.
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Máris elhelyezkednél?
Csak rajta. Lehet belőled kiadói munkatárs, szerkesztő, lektor, műkritikus, újságíró,
PR- vagy reklámszakember, humánpolitikai menedzser, turizmusfejlesztő, avagy az
egyre szélesedő „kreatív ipar” valamely még alig ismert munkakörének leendő betöltője.

Inkább továbbtanulnál?
Semmi akadálya. Tanulmányaidat – számos egyéb lehetőség, például elméleti nyelvészet
vagy vizuális kultúratudományok mellett – folytathatod a magyar mesterszakon (2 év,
120 kredit), melynek elvégzésével magasabb fokú bölcsész képzettségre tehetsz szert,
ami bizonyos munkakörökben versenyelőnyt jelent, de fontos lépés lehet a kutatói pálya
előszobájának számító doktori képzés felé is.

Részletes információk:
SZTE BTK Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.
http://www.arts.u-szeged.hu/kepzesek-btk/alapkepzes/magyar-alapszak
Tel.: (62) 544-815 és 544-687
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