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ÓKORI NYELVEK
ÉS KULTÚRÁK
KLASSZIKA-FILOLÓGIA
(LATIN, ÓGÖRÖG)

BA képzés

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
Az ókori nyelvek és kultúrák klasszika-filológia BA szak 6 féléves nappali alapképzési szak.
Jelentkezz a szakra, ha érdekel az ókor, ha átfogó
ismereteket akarsz szerezni az antik kultúra legfontosabb területein, ha szeretnéd a klasszikus
nyelvek segítségével a logikus gondolkodást
gyakorolni, ha meg akarod ismerni az európai
kultúra alapjait, ha magas szintű latin és ógörög
nyelvtudásra akarsz szert tenni, ha meg akarod
tudni, hogyan hatott a görög és latin kultúra az
európaira.
Olyan szakembereket képzünk, akik jártasak a
klasszikus görög és római kultúra fő területein,
alaposan ismerik a görög és római vallást és
mitológiát, a görög és római művészetet, az
antik filozófiát és irodalmat, valamint Hellász
és Róma történelmét.
A képzés során döntő fontosságú az ókori Róma
nyelvének, a latinnak az elsajátítása.
A képzésre jöhetsz latin érettségivel, de nyelvtudás nélkül is:
a képzés első évében intenzíven oktatjuk a latin
nyelvet, az első év végére képes leszel antik
szövegek önálló olvasására, kutatására. A képzés másik fő ága az ógörög. Az ókori görög és a
későbbi bizánci kultúra nyelve jelenleg középiskolában nem tanulható: az első két félévben
az ógörög nyelv minél alaposabb elsajátítását is
lehetővé tesszük.
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A jól megalapozott nyelvismeret birtokában a képzés során tanulmányozhatod akár az ókori görög
és római kultúrát, akár a késő antik, középkori
vagy újkori latinságot is. Az utóbbi korszakok alapos megismerésére is felkészítünk: mind az európai,
mind a magyar kultúrában még mindig rengeteg feltáratlan terület van, amely csak e két nyelv, de elsősorban a latin ismeretében hozzáférhető.

HOGYAN JELENTKEZZ HOZZÁNK?
Jelöld meg első helyen a SZTE BTK ókori nyelvek és
kultúrák klasszika-filológia képzését a jelentkezés
során.
Tegyél a felvételi tájékoztatóban megjelölt tárgyak
(magyar nyelv és irodalom, történelem, angol, francia, latin, német, olasz, orosz, spanyol, újgörög, arab,
japán nyelv) valamelyikéből emelt szintű érettségit.

A képzéshez NEM kell latin érettségi:
Szegeden felkészült szakemberek vezetésével tanulhatod meg a két klasszikus nyelvet, a
latint és az ógörögöt.
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MIÉRT VÁLASSZ BENNÜNKET?
MERT az ókori nyelvek és kultúrák alapszak klasszika-filológia szakiránya az alapszakra épülő mesterszakra készít fel, ahol klasszika-filológiai képzettségedet ógörög
vagy antik örökség specializációval kiegészítve mélyítheted el, és felkészülhetsz a
doktori tanulmányokra.
MERT ha történelem, modern nyelvek vagy filozófia mellé minorként veszed fel, szakunk felkészít, hogy fontos történelmi, irodalmi, filozófiai problémákat autentikusan
tanulmányozhass, hiszen ismered a források nyelvét.
MERT az egyetemi tanulmányok alatt részt vehetsz tudományos diákköri munkában, melyben a legjobbak publikációs lehetőséget kapnak, és doktori iskolában folytathatják tanulmányaikat, kutatókká válhatnak.
De ha csak az alapképzésünk érdekelne, akkor is,
MERT a szakon megszerezhető diplomával elhelyezkedhetsz múzeumokban, könyvtárakban, levéltárakban, szakújságíróként és az idegenforgalom speciális ágaiban,
ha a nálunk megszerzett tudást kiegészíted az ezeknek megfelelő speciális képzéssel.

Részletes információk:
SZTE BTK Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék
https://www.facebook.com/SzteBtkLatin
http://klasszika.hu
6722 Szeged, Egyetem u.2.
http://www.arts.u-szeged.hu/kepzesek-btk/alapkepzes/okori-nyelvek-kulturak
Tel.: (62) 544–313
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