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OROSZ MESTERKÉPZÉS
MIT TANULHATSZ EZEN A SZAKON?
Az orosz nyelven folyó Orosz nyelv és irodalom
MA képzés keretében mesterfokú végzettséget
kaphatsz az orosz nyelvészet és irodalom területén, miközben a Közös Európai Referenciakeret szerinti C1-es szintű orosz nyelvtudásra
teszel szert. Nem csupán fontos elméleti ismeretek birtokosa leszel, hanem nyelvtudásod által
a hazai és a nemzetközi nyelvi szolgáltatói piac
professzionális szereplőjévé is válhatsz.
A hatékony oktatási folyamatoknak köszönhetően olyan szakemberré válhatsz, aki orosz nyelvi
és irodalmi tudományos és alkalmazói tudását a
nemzetközi kulturális, külgazdasági kapcsolatok, az idegenforgalom, valamint az oktatás és
a kutatás területén egyaránt hasznosítani tudja.
Elméletileg megalapozott, sokrétű ismerethez
juthatsz – a növekvő társadalmi érdeklődéssel
lépést tartva – Oroszország kultúrájáról és az
orosz nyelv rendszeréről. A nyelvészeti vagy
irodalmi specializáció felkészíthet tanulmányaid
doktori képzésben történő folytatására.

HOGYAN JELENTKEZZ HOZZÁNK?
Az MA képzésünkre való jelentkezéshez nem szükséges a szlavisztika BA orosz
szakirányos diploma. Más alapképzési oklevél birtokában a belépéshez elegendő
csupán 50 kredit ruszisztikai előképzettség és igazolt középfokú (B2) orosz nyelvtudás.
Az orosz és magyar nyelvű szóbeli felvételi vizsga témakörei: az orosz nyelv
kutatásának fő területei, valamint az orosz irodalom, kultúra és történelem meghatározó tendenciái.
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MIÉRT VÁLASSZ BENNÜNKET?
Ha eddigi tanulmányaid felkeltették érdeklődésedet az orosz nyelv iránt, illetve mélyebb ismereteket szeretnél szerezni az orosz irodalom,
kultúra és nyelvészet területén, akkor válaszd az
Orosz nyelv és irodalom MA-t!
Amellett, hogy folyamatosan bővítheted orosz
nyelvtudásodat, olyan szellemi kalandokat és
gyakorlati hasznosíthatóságot nyújtó diszciplínákba nyerhetsz betekintést, mint a szociolingvisztika, a számítógépes nyelvészet, a régi orosz
irodalom és folklór vagy a műfordítás elmélete és
gyakorlata. A nyelvészeti vagy irodalmi specializáció lehetőséget biztosít az orosz nyelvészeti és
az orosz irodalmi, valamint a szláv nyelvtörténeti
PhD-programokban való továbbtanulásra.
A nemzetközi mobilitást szolgáló Erasmus+
kapcsolataink révén már az egyetemi évek alatt
kipróbálhatod magad abban az EU távlati programjaiban is megfogalmazódó, „Nyugat” és „Kelet”
közötti közvetítői szerepben, amelyhez a felkészültséget nyelvtudásod és szakmai kompetenciáid jelentik.
Részletes információ:
SZTE BTK Szláv Intézet, Orosz Filológiai Tanszék
http://szlav.u-szeged.hu
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