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SZLAVISZTIKA MESTERKÉPZÉS
MIT TANULHATSZ EZEN A SZAKON?
A Szlavisztika MA olyan 4 féléves mesterképzési
szak, mely keretében mesterfokú végzettséget kaphatsz a szlavisztika területén, miközben a Közös Európai Referenciakeret szerinti C1-es szintű felsőfokú
nyelvtudásra teszel szert. Választható szakirányok:
bolgár, szerb és ukrán. A képzés során elsajátíthatsz
kutatási módszereket a szlavisztika mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához, mely
alkalmassá tesz a tudományos munkára, illetve felkészít tanulmányaid doktori képzésben történő folytatására. De nem csupán fontos elméleti ismeretek
birtokosa leszel, hanem nyelvtudásod által a hazai és
a nemzetközi nyelvi szolgáltatói piac professzionális
szereplőjévé is válhatsz.
Alapozó ismeretek: Tudományos közlemények a
szlavisztikában I-II.
Törzsanyag: Ószláv nyelv I-II., Összehasonlító
szláv nyelvészet I-II., Összehasonlító szláv irodalomtörténet I-II., Nyelvgyakorlat (bolgár/szerb/ukrán) I-IV., Szakdolgozati szeminárium
Differenciált szakmai ismeretek (bolgár, szerb,
ukrán): A bolgár/szerb/ukrán nyelv története I-II., A
bolgár/szerb/ukrán nyelv mai rendszere I-IV., A bolgár/szerb/ukrán irodalom története I-IV., Bolgár/
szerb/ukrán nyelvészeti vagy irodalmi specializáció,
Specializációhoz kapcsolt órán kívüli gyakorlat.

HOGYAN JELENTKEZZ HOZZÁNK?
Bemeneti feltételek:
• a szlavisztika alapszak megfelelő (bolgár/szerb/ukrán) szakirányán szerzett
diploma vagy
• legalább 50 kredit értékű bolgár/szerb/ukrán minor előképzettség és az adott
nyelvből középfokú nyelvvizsga
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MIÉRT VÁLASSZ BENNÜNKET?
• Bölcsész mesterszakot végzett hallgatóként jól
konvertálható, széleskörű tudásodnak és magas
szintű nyelvismeretednek köszönhetően kön�nyen boldogulsz a munkaerőpiacon.
• Magasan kvalifikált szakemberként jó eséllyel
helyezkedsz el a legkülönfélébb területeken: a
diplomácia, a nemzetközi és kulturális kapcsolatok területén, az idegenforgalomban, a sajtó
és tömegkommunikációs szektorban, EU-s intézményeknél és önkormányzatoknál.
• A mesterszak elvégzése után jelentkezhetsz
doktori képzésre.
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
Részletes információ:
SZTE Bölcsészettudományi Kar, Szláv Intézet,
Szláv Filológiai Tanszék
6722 Szeged, Egyetem utca 2.
http://szlav.u-szeged.hu
Tanszékvezető: Dr. Kocsis Mihály
telefon: +36 62 544 000 / 3157
e-mail: kocsism@lit.u-szeged.hu
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