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FINNUGOR MESTERKÉPZÉS
MIT TANULHATSZ EZEN A SZAKON?
A finnugor mesterképzést azoknak ajánljuk, akiket érdekelnek a finnugor nyelvek és népek, akik szerint a nyelvészeti
kérdések, kutatások érdekesek, akik szeretnék alaposan
megismerni azt, hogy mitől finnugor nyelv a magyar. Várjuk a
szakra azokat is, akik szívesen foglalkoznának veszélyeztetett
nyelvekkel vagy azok dokumentációjával, és akik szeretnének
uráli nyelveket tanulni.
Finn, észt és udmurt nyelvet anyanyelvi lektortól tanulhatsz, valamint ezek mellett tanszékünkön obi-ugor és
szamojéd nyelveket is választhatsz. A nyelvészeti képzés
keretében a történeti és leíró nyelvészeti kurzusok mellett
megismerkedhetsz a nyelvtipológia és a szociolingvisztika
alapjaival is. A nyelvi órák mellett lehetőséged van a nyelvtudomány számos területébe is mélyebben betekinteni, de
emellett a finnugor népek kultúrájával, történelmével, valamint irodalmával is foglalkozhatsz.
Tanszékünknek számos külföldi egyetemmel van kapcsolata. Hallgatóink tanulhatnak Bécsben, Hamburgban, Münchenben, Tartuban, Turkuban és Helsinkiben, és egyre több
lehetőség nyílik oroszországi egyetemekre is ösztöndíjjal
eljutni: kapcsolatunk van Izsevszkkel (udmurt), Szaranszkkal
(mordvin), Hanti-Manszijszkkal (manysi, hanti) és Szentpétervárral. Hallgatóink részt vehetnek sikeres nemzetközi
finnugor kurzusokon is, ahol más egyetem finnugor szakos
hallgatóival tanulhatnak együtt a szakma legelismertebb tudósaitól Európa több egyetemén.

HOGYAN JELENTKEZZ HOZZÁNK?
A finnugor mesterképzésre a legegyenesebb út a magyar alapképzési szak finnugor,
finn vagy észt specializációjáról vezet, ezek elvégzése a képzésre való jelentkezésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe. Meghatározott kreditek
teljesítésével más alapképzési szakok is megfelelőek lehetnek. Jó, ha tanultál már az
alapképzés során valamilyen finnugor nyelvet, de ha nem, akkor is lehetőséged van a
képzésre jelentkezni.
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MIÉRT VÁLASSZ BENNÜNKET?
Az általunk kínált diploma nem csupán itthon, hanem
külföldön is esélyt ad a szakma művelésére. A szakunkon végzett hallgatók finn és észt nyelvi tudása
nyelvtanári, fordítói pályára is alkalmassá teszi őket.
Ezen kívül hallgatóink különböző cégeknél, a legkülönfélébb területeken állják meg a helyüket. Az idegen
nyelvek tudása sok munkahelyen alapkövetelmény, a
különlegesebb nyelvek ismerete pedig számos helyen
nagy előny. A legkiválóbbak jó eséllyel jelentkezhetnek doktori képzésre, akár az SZTE Nyelvtudományi
Doktori Iskolájának finnugor programjára, akár Európa
bármely más finnugor doktori képzésére.
Elérhetőségek:
Tanszéki honlap: http://www.arts.u-szeged.hu/
finnugor/
Szakfelelős: Dr. Bakró-Nagy Marianne tanszékvezető egyetemi tanár (bakro.marianne@nytud.hu)
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