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MAGYAR MESTERKÉPZÉS
MIT TANULHATSZ EZEN A SZAKON?
A magyar nyelv és irodalom mesterszak az alapszintű történeti és elméleti ismeretek és a legfontosabb készségek profi szintre fejlesztését célozza.
A szövegelemzésben és árnyalt fogalmazásban való
jártasság, az egymástól látszólag távol álló kulturális jelenségek közötti összefüggés-teremtés
képessége olyan munkakörök betöltésére teszik
alkalmassá végzettjeinket, melyekben elsőrendű
szerepet játszik a stílusérzék, a történeti és kulturális távlatok felismerése; vagy az önálló és kreatív
gondolkodás iránti igény. A mesterszakról egyenes
út nyílik a doktori képzésbe is.
A mesterszak 2 éve alatt teljesítendő 120 kreditből 40 kreditet speciális érdeklődésednek megfelelően teljesíthetsz az általunk kínált nyelvészeti és
irodalomtudományi szakirányok valamelyikéből.
Amit ezen felül kínálunk:
- féléves külföldi ösztöndíjak Európa-szerte
- tehetséggondozás (ideális oktató-tanár arány,
tanácsadás, diákkörök, fórumok, műhelyek)

HOGYAN JELENTKEZZ HOZZÁNK?
A magyar nyelv és irodalom mesterszakra teljes kreditérték beszámításával jelentkezhetsz akkor, ha magyar alapszakos egyetemi diplomád vagy magyar nyelv
és irodalom szakos főiskolai diplomád van.
Információk az egyéb lehetőségekről (a többi figyelembe vehető alapszakról):
http://www.arts.u-szeged.hu/felvetelizoknek/bolcsesz-mesterszakok/bolcsesz-mesterszakok-141028

Bölcsészettudományi Kar

MIÉRT VÁLASSZ BENNÜNKET?
Néhány ötlet...
- Mert a Szegedi Tudományegyetem, a maga 12
karával és hallgatói sokféleségével a hazai és
nemzetközi rangsorokban mindig előkelő helyen
szerepel hazai vetélytársaihoz képest, és ez igaz
a BTK-ra is.
- Mert a BTK szomszédságában lévő, kávézókkal,
étkezdékkel, fénymásoló szalonokkal és egyéb
szolgáltatásokkal körülvett Klebelsberg Könyvtár
egyike a világ legmodernebb egyetemi könyvtárainak.
- Mert a Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet elismert szakemberek, közvetlen és segítőkész munkatársak nyitott szellemű közössége.
- Mert a magyar mesterszakos diploma birtokában feltétlen versenyelőnyöd lesz az irodalmi,
nyelvi vagy kulturális munkaköröknél.
- Mert a magyar mesterszak a klasszikus bölcsészszakok egyikeként rendkívül jól konvertálható: megfelelő kiegészítésekkel az irodalomtudománytól és a nyelvészettől távolabbi
területeken is jó hasznát veheted a kiváló elemző- és fogalmazókészségnek.
- S végül, mert ezzel a diplomával akár folytathatod is a tanulást doktori képzéseink valamelyikén
(nyelvészeti vagy irodalmi vonalon), s ezzel elindulhatsz a kutatói pálya felé.
Részletes információ:
http://www.arts.u-szeged.hu/kepzesek-btk/
mesterkepzes/magyar-nyelv-irodalom-ma
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