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BA képzés

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
A szlavisztika orosz szakirány 6 féléves, nappali alapképzési szak.
Milyen ismeretekre tehetsz szert 3 év alatt?
• középfokú orosz nyelvtudásra (anyanyelvi lektorral)
• alapvető orosz kulturális, irodalmi és nyelvészeti
ismeretekre
• megismerkedhetsz a különböző szláv népek irodalmával, történelmével és kultúrájával
• a képzés során választhatod az orosz nyelvű sajtóreferens vagy orosz üzleti nyelvi szakreferens specializációt, vagy egy másik szláv nyelvet
A szlavisztika alapszak tanterve (180 kredit):
Alapozó ismeretek (teljesítendő: min. 10 kredit):
Filozófiatörténet, Társadalomismeret, Könyvtár- és
informatikai alapismeretek, Bevezetés az irodalomtudományba, Bevezetés a nyelvtudományba
Szakmai alapozó modul (teljesítendő: min. 50 kredit):
Szláv népek és nyelvek (Szláv népek és nyelvek 1-2.,
Második szláv nyelv), Komplex nyelvi fejlesztés (Komplex nyelvi fejlesztés 1-3., Szláv-magyar kulturális kapcsolatok, Műfordítás-elemzés), Magyar-szláv nyelvi
kapcsolatok 1-3., Klasszikus és modern szláv irodalmak 1-6., A szlávok történelme és kultúrája 1-6., Szakdolgozati szeminárium
Az orosz szakirány speciális ismeretei
(teljesítendő: min. 56 kredit):
Beszédkészség fejlesztése 1-6., Nyelvtani gyakorlat
1-6., Szövegolvasás és szövegalkotás 1-6., Orosz alapvizsga, Orosz nyelvi vizsga, A mai orosz nyelv rendszere
1-4., Az orosz irodalom és kultúra története 1-4.
Választható tárgyak (teljesítendő: min. 10 kredit)
Minor képzés, specializáció (teljesítendő: min. 50 kredit)
Szakdolgozat (4 kredit)
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HOGYAN JELENTKEZZ HOZZÁNK?
Nem kell tudnod oroszul! Mi majd megtanítunk!
Jelöld meg első helyen a szlavisztika alapszak orosz
szakirányát a jelentkezés során. Válassz ki két tárgyat
a felvételi tájékoztatóban megadottak közül (magyar
nyelv és irodalom v. történelem és angol v. francia
v. horvát v. horvát nyelv és irodalom v. latin nyelv v.
német v. olasz v. orosz v. román v. román nyelv és irodalom v. spanyol v. szerb v. szerb nyelv és irodalom v.
szlovák v. szlovák nyelv és irodalom v. szlovén nemzetiségi nyelv), és tegyél az egyikből emelt szintű
érettségit!
Minor szakok
Ha nem a szlavisztika orosz szakirányt választod
alapszaknak, akkor tanulmányaid második évében
minorként még mindig felveheted az orosz nyelvet,
vagy egy másik szláv nyelvet, vagy a balkanisztika
minort. A főszakod mellett a kétéves minor is bekerül
a diplomádba.
Ha a főszakod a szlavisztika orosz szakirány, minorként választhatod az orosz nyelvű sajtóreferens vagy
az orosz üzleti nyelvi szakreferens specializációt, egy
másik szláv nyelvet, a balkanisztikát, vagy a más
bölcsészkari tanszékek által meghirdetett minor szakok közül valamelyiket.
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MIÉRT VÁLASSZ BENNÜNKET?
Mert a nálunk szerzett diploma alkalmassá tesz:
• nyelvi közvetítői szerep betöltésére kulturális kapcsolatokban, idegenforgalomban, gazdasági életben, külképviseleti szerveknél, EU-s intézményeknél;
• kommunikációs és szervezői feladatok ellátására tömegkommunikációs szerveknél, önkormányzatoknál;
• nemzetközi cégeknél ügyfélszolgálati munkakör betöltésére.
• asszisztensi munka ellátására nonprofit és gazdasági szférában.
• tanulmányaid folytatására a mesterszakokon, lehetsz akár fordító-tolmács is.
Mit kínálunk még?
• nemzetközi mobilitást, külföldi ösztöndíjakat (nyári egyetemek, Erasmus+)
• „szlávos” kulturális programokat (koncertek, színház, irodalmi estek, szakestek stb.)
• inspiráló szellemi légkört és kiváló hangulatot

Kérdésed van?
SZTE BTK Szláv Intézet, Orosz Filológiai Tanszék
http://szlavisztika.szte.hu
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
http://www.arts.u-szeged.hu/kepzesek-btk/alapkepzes/szlavisztika-cseh-bolgar
Tel.: (62) 544-364
Tanszékvezető: Dr. Bibok Károly
telefon: +36 62 544 000 / 3041
e-mail: kbibok@lit.u-szeged.hu

Bölcsészettudományi Kar

