SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

TÖRTÉNELEM

BA képzés

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
Ha érdekel a múlt, ha érdekel a történelem, ha érdekel egy korszak, ha csak történelmet akarsz tanulni:
erre való a történelem BA szakirány, amelyen csak
történelmet tanulsz.
Ha érdekel a történelem, és mellette még mást is
szeretnél tanulni, tucatnyi minor szak közül választhatsz: magyar, angol, német, francia, olasz vagy latin,
szláv nyelvek, kommunikáció vagy természettudományok, stb. Erre való a történelem BA és minor
szak, ahol a minort az első év végén választhatod.
A történelem BA szak egy 6 féléves, 180 kredites
alapképzés.
Felépítése:
1.év
Alapozó tárgyak:
Év végén választhatsz, hogyan tovább:
2. és 3. év
2. és 3. év
Történelem törzsképzés + történelem Történelem törzsképzés + minor: ezen
szakirányú specializáció: ezen csak törit a törihez egy 50 kredites minor szakot
tanulsz (ókort, középkort, újkort és jelenkort) választhatsz, így két szakterületen folytathatsz tanulmányokat (magyar, angol, német,
olasz, latin, szláv nyelvek, kommunikáció,
természettudományok, informatika…)
• Főbb tantárgyak: Történeti segédtudományok,
Európa és az Európán kívüli világ az őskorban,
Az ókori Kelet, Görögország, Róma története,
Középkori magyar történelem, A magyarság
őstörténete, A Kárpát-medence története a
magyar honfoglalás előtt, Magyarország tör-
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ténete a honfoglalástól Mohácsig, Középkori
egyetemes történelem, Európa és az Európán
kívüli világ a középkorban, Koraújkori magyar
történelem, Magyarország és Erdély története
a koraújkorban, A világ története a kora újkorban, Újkori magyar történelem, Magyarország
és Erdély története az újkorban, A világ története az újkorban, Magyarország története a 20.
században, Jelenkori egyetemes történelem,
20. századi és jelenkori világtörténet.
• Ha tanulmányaid alatt néhány hónapot vagy
félévet külföldön szeretnél tanulni, itt megteheted. Számos ország egyeteme látja szívesen
a szegedi hallgatót, és ösztöndíjat is kapsz!
• Ha érdekel a tudományos munka, a történész
diákkör Rád vár! Kiváló történész oktatók segítenek és támogatják tanulmányaidat.
• Ha csatlakozni szeretnél a történész diákélethez, a Történészhallgatók Egyesülete szívesen fogad!

HOGYAN JELENTKEZZ HOZZÁNK?
Mi sem egyszerűbb: jelöld meg első helyen az
SZTE BTK történelem alapképzését, és tegyél
emelt szintű érettségit történelemből.
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MIÉRT VÁLASSZ BENNÜNKET?
Ha a történelem BA-t elvégezted, további lehetőségek várnak Téged!
• Ha eleged van a tanulásból, vár a munka világa! Alapszakos diplomáddal a hazai
kulturális élet számos közszolgáltatási intézményében (múzeumok, levéltárak,
közgyűjtemények stb.) helyezkedhetsz el, de szakértelmedre igényt tarthatnak a
minisztériumok, az önkormányzatok, a tévétársaságok, vagy akár a régiségkereskedelemben is kamatoztathatod az itt megszerzett tudást!
• Ha még tovább akarod gyarapítani tudásod, számos mesterszak közül választhatsz nálunk: az egyik legjobb választás a történelem mesterszak, ahol bármelyik
korszakra specializálódhatsz, személyre szabjuk tanulmányaidat!
• És ha a történelem mesterképzés után is folyatni akarod, mert vonz a kutatás titokzatos világa, jelentkezhetsz az SZTE történelemtudományi doktori képzésére, és
vár a tudományos karrier!

Részletes információk:
SZTE BTK Történettudományi Intézet
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
http://www.arts.u-szeged.hu/kepzesek-btk/alapkepzes/tortenelem-tortenelem
Tel.: (62) 544-383, (62)544-464
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