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A Miskolci Egyetem több évtizedes sikeres múltra tekint vissza a műszaki tudományok terén. Társadalmi igény mutatkozott 
arra, hogy a többi tudományterület is megjelenjék az egyetem oktatási palettáján. A gazdaságtudományi, a jogi, a bölcsészet-
tudományi, az egészségtudományi, a zeneművészeti képzési területek megjelenése után vált egyetemünk igazi universitassá. 
A Miskolci Egyetemen 1992-ben alakult meg a Bölcsészettudományi Intézet, 1997-ben fejlődött Bölcsészettudományi Karrá, 
az ország legfiatalabb bölcsészkarává. Az egyetem képzési kínálatában a kar gazdag képzési palettájával meghatározó sze-
repet tölt be.
Büszkén mondhatom, hogy karunk hazai és nemzetközi ismertsége és elismertsége is kifejezetten jó. A HVG évente megje-
lenő Diploma különszámának rangsoraiban igen előkelő helyet foglalunk el. A bölcsészet- és társadalomtudományi területen 
összesen 11 alap- (BA) és 17 mesterszakot (MA) sikerült akkreditáltatnunk, ezeken kívül indítunk szakirányú továbbképzéseket 
is. Gazdag képzési palettát tudunk kínálni a továbbtanulni szándékozók és az alapszakot már elvégző hallgatók számára. Szé-
les körű nemzetközi kapcsolatrendszerünknek köszönhetően hallgatóink jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek 
képzésein, továbbá mi is fogadunk ezekről az egyetemekről hallgatókat. 
A karon végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségeit figyelemmel kísérjük, ennek alapján állíthatjuk, hogy munkaerő-pia-
ci kilátásaik semmivel sem rosszabbak, mint más tudományterületek esetén. A nyelvtudás, a kommunikációs és prezentációs 
készség jelentős mértékben növeli hallgatóink elhelyezkedési esélyeit. A klasszikus bölcsész- és társadalomtudományi szakok mellett éppen ezért szakirányú tovább-
képzéseket akkreditáltattunk és indítottunk.
A BTK a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés régióbeli szellemi központjaként továbbra is jelentős oktatási, kutatási centrumként kívánja el-
látni feladatait. Az itt felhalmozott szellemi potenciál, a szakmai és tudományos eredmények alapján megalapozott az a célkitűzésünk, hogy a régió továbbtanulni szán-
dékozó fiataljai számára egyre vonzóbbá tegyük képzéseinket.

Vivát Bölcsész!
Dr. Illésné dr. Kovács Mária
a Bölcsészettudományi Kar dékánja

ÚJ UTAKON – KÖSZÖNTŐ



2

Elérhetőség: Miskolc-Egyetemváros B/2 épület HÖK iroda
Tel: 06-46/565-111 mellék:23-18; Fax:06-46/565-153

E-mail: btkhok@uni-miskolc.hu; Web: www.mehok.uni-miskolc.hu/btkhok

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat (BTK-HÖK)

A BTK-HÖK az egyetem önkormányzatának részeként a hallgatók alanyi jogú képviseletét látja el a kar döntés-
előkészítő és döntéshozó testületeiben, mindenhol és mindenkor a hallgatók egyéni és kollektív jogait védi.
A kar hallgatói önkormányzat képviselőit minden év szeptemberében választják egy évre. Ők alkotják a kari HÖK 
Közgyűlését. Ez a testület  küld képviselőket a Kari Tanácsba, amely a kar legfőbb döntéshozó szerve, a Tanulmányi 
Bizottságba, amely döntéseket hoz a hallgatók által benyújtott kérvényekkel kapcsolatban, a Fegyelmi Bizott-
ságba, és minden olyan további bizottságba, ahová a jogszabály lehetővé teszi vagy megköveteli. A BTK-HÖK 
elnöksége szervezi és irányítja a HÖK munkáját, a napi feladatok ellátását, előkészíti a Közgyűlés döntéseit, folyamatos kapcsolatban áll a kar vezetésével.

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar HÖK Szociális és Ösztöndíj Bizottság (BTK-SZÖB)

A kari HÖK egyik  állandó bizottsága, amely felelős a rendszeres szociális ösztöndíjak, tanulmányi ösztöndíjak, egyszeri támogatások, illetve a kiemelt tanulmányi ösztöndíjak meg-
ítéléséért és kiosztásáért.

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar HÖK Kollégiumi Bizottság (BTK-KB)

A kari HÖK másik állandó bizottsága, amely a kollégiumi felvételiket koordinálja, illetve, minden, a kollégiummal kapcsolatos hallgatói ügyben (pl. fegyelmi ügyek, évközi felvételi) eljár.
Míg más intézményekben több 10000 FT-ot kérnek el kollégiumi bentlakásért, egyetemünkön már havi 9000 Ft-ért is kaphatsz férőhelyet.

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Információs Központ (BTK-HIK)

A HIK létrejöttének és működésének célja a tanulmányi ügyekben a hallgatók adminisztrációs problémáinak megoldása, információkkal történő ellátása, tanácsadás, a hallgatói ügy-
intézés segítése. A HIK biztosítja a hallgatók hozzáférését a tanulmányi ügyeikkel kapcsolatban felmerülő kérvényekhez, nyomtatványokhoz, segíti azok közvetítését a hallgatók és a 
Tanulmányi Csoport, valamint a Dékáni Hivatal között. Ez a rendszer kuriózumnak számít az egész országban, hiszen sehol nem működik ilyen. Az intézményi akkreditáció alkalmával 
a látogatóbizottság követendő példaként értékelte.

HALLGATÓI ÉRDEKKÉPVISELET
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Alaptámogatás

A Miskolci Egyetemen az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú 
szakkép-zésben, alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt lé-
tesítő személy az első bejelentkezése alkalmával - kérelemre - alaptámogatásra jogosult, 
amennyiben a hallgató szociálisan hátrányos helyzete miatt erre rászorul.

Rendszeres szociális ösztöndíj

Az ösztöndíj a szociálisan hátrányos helyzetben lévő nappali tagozatos, államilag finan-
szírozott képzésben tanuló egyetemi hallgatók anyagi körülményeinek javítását, kedve-
zőbb tanulmányi feltételeik megteremtését szolgálja.

Rendkívüli szociális ösztöndíj

A rendkívüli szociális ösztöndíj egy olyan egyszeri támogatási forma nappalis hallgatók 
számára, amelyre akkor jogosultak, hogyha életükben olyan változás történik, amely ki-
hatással van szociális illetve anyagi helyzetükre.

Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjra minden nappali tagozatos államilag finanszírozott képzésben 
tanuló egyetemi hallgató jogosult, abban az esetben, ha a tanulmányi eredménye eléri 
az ösztöndíjhoz szükséges tanulmányi átlag minimumát. Ez az úgynevezett ösztöndíj 
mutató nem egy állandó határszámot jelent, amit ha elér a hallgató, akkor részesül a 
tanulmányi ösztöndíjban, hanem egy évről-évre változó minimum értéket, amelyet az 
adott év hallgatói által elért eredmények határoznak meg. Ez annyit jelent, hogy a legjobb 
tanulók mindig megkapják az ösztöndíj maximum összegét, a többiek pedig hozzájuk 
viszonyítva részesülnek az ösztöndíj ezen fajtájából.

Kiemelt tanulmányi ösztöndíj

A Miskolci Egyetem olyan nappali tagozatos hallgatóinak támogatása, akik a szakmai 
vagy tudományos területeken kiemelkedő tevékenységet végeznek, illetve kiemelkedő 
eredményt értek el: (pályázatok, publikációk, TDK, OTDK stb.). 

Kiemelkedő szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj

A Miskolci Egyetem azon hallgatóinak támogatása, akik kiemelkedő közéleti tevékenysé-
get végeznek, illetve kiemelkedő eredményt értek el.

Köztársasági ösztöndíj

Az ösztöndíjra az egyetem azon hallgatói pályázhatnak, akik államilag támogatott, tel-
jes idejű alapképzésben, illetve mesterképzésben vesznek részt, a jelenlegi vagy koráb-
bi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditpontot 
megszereztek. 
A köztársasági ösztöndíj elnyeréséhez kiemelkedő tanulmányi eredmény és szakmai, 
közösségi munka szükséges. 

Külföldi ösztöndíjak

A Miskolci Egyetem számtalan országgal és társintézménnyel áll kapcsolatban, a hall-
gatóknak lehetőségük van egy-két félév erejéig ezekben az intézményekben folytatni 
tanulmányaikat . Ilyen ösztöndíj pl.: Erasmus, Leonardo, Klebersberg stb.

ÖSZTÖNDÍJAK
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KOLLÉGIUM
A Miskolci Egyetem fő erényei közé sorolható Campus jellege, amelynek szerves részét képezik a kollégiumok is. Ez annyit jelent, hogy az oktatási épületek maximum 10 percnyi sétá-
ra találhatóak a szállástól. A Campus területén 6 kollégium és egy diákhotel található. Ezek közül a bölcsész hallgatók az alábbi épületekben kerülnek elszállásolásra. A kollégiumi díj 
nem egységes, attól függően, hogy apartmanos illetve 2 vagy 4 ágyas szobákban történik az elhelyezés a díjszabás a következőképpen alakul államilag támogatott hallgatók esetén:
E/0 (UNI-HOTEL) 2×2 ágyas apartmanok 16.000Ft/hó
E/1-es kollégium 2×2 ágyas apartmanok 11.000Ft/hó
E/3-as kollégium 2 ágyas és 4 ágyas szobák 9.000Ft/hó
E/5-ös kollégium 2 ágyas és 4 ágyas szobák 9.000Ft/hó

A költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók kollégiumi térítése:
E/0 (UNI-HOTEL) 2×2 ágyas apartmanok 21.800Ft/hó
E/1-es kollégium 2×2 ágyas apartmanok 16.800Ft/hó
E/3-as kollégium 2 ágyas és 4 ágyas szobák 14.800Ft/hó
E/5-ös kollégium 2 ágyas és 4 ágyas szobák 14.800Ft/hó

Minden kollégium felújított. A szobákban van hűtő, korlátlan internet használati lehető-
ség és kábel tv. A lehetőség van vendégek fogadására: barát, barátnő, testvér bent alud-
hat 800 ft/fő/éj ellenében. A jelentkezők száma évente kb. 500 fő.

A 2012/2013-as tanévben az összes kollégiumi helyet igénylő államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató felvételt nyert kollégiumba.

A kollégiumokban valamint közvetlen közelükben található szolgáltatások: fogászat, orvosi rendelő, kondicionáló terem, élelmiszerbolt, írószerbolt, szolárium, kávézó és hallgatói klu-
bok, könyvtárak, nyomda, menza, autósiskola, bankok és bank automaták, posta.

A kollégiumoktól 5 perc sétával elérhetőek hipermarketek. Ezen kívül az egyetem több szórakozási és sportolási lehetőséget is kínál. Az Egyetemváros területén lévő uszoda nemzet-
közi úszóversenyek és vízilabda-mérkőzések lebonyolítására is alkalmas.

Az egyetemen öt szórakozó klub is található, ahol minden este party várja az oda látogatókat.
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SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA  
FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS (FSZ)
A felsőoktatási szakképzés célja olyan szociális és ifjúsági szakemberek képzése, akik szakirányú felsőfokú vég-
zettségű szakemberek irányítása mellett részfeladatok vállalására képesek. A végzettek részt vesznek az alap-
vető emberi jogokon, a társadalmi igazságosságon alapuló, korszerű szociális munkában. 
A képzés felsőfokú szociális munkás asszisztens végzettséget ad. 

A nálunk végzett asszisztensek folytathatják tanulmányaikat egyetemünk felsőoktatási alapszakjain (BA kép-
zéseken) Szociológia vagy Szociális munka alapszakon. Ezeken a szakokon a felvételinél a felsőoktatási szak-
képzés többletpontot jelent!

A felsőoktatási szakképzés során szerezett 120 kreditből
• szociális munka alapszakon (BA) 90 kreditet
• szociológia alapszakon (BA) 30 kreditet ismerünk el. 

Elhelyezkedési lehetőségek:

• Irodai szakmai irányító, felügyelő,
• Szociális segítő, 
• Nevelőszülő, főállású anya, 
• Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintéző, 
• Egyéb máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője. 

Hogyan lehet jelentkezni?

Magyarországi felsőoktatási intézménybe felsőoktatási szakképzésre az jelentkezhet, aki legalább érettsé-
gi bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal, tanúsítvánnyal, oklevéllel rendelkezik. A felső-
oktatási intézmények által folytatott, felsőfokú szakképzettséget adó szakképzés a felsőoktatási szakképzés. 
A felsőoktatási intézmények által hallgatói jogviszony keretében folytatott szakképzés felsőfokú szakképzett-
séget ad, újabb végzettségi szintet azonban nem. Felsőoktatási szakképzésben felsőfokú szakképzettséget 
tanúsító oklevelet lehet szerezni.

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

A szakpárok mind általános iskolai tanár végzettséget adó (10 féléves), mind közép-
iskolai tanári végzettséget adó (12 féléves) képzési formában választhatók.

angol nyelv és kultúra tanára erkölcstan- és etikatanár,  
angol nyelv és kultúra tanáraföldrajztanár,  
angol nyelv és kultúra tanára – magyartanár,  
angol nyelv és kultúra tanára – német nyelv és kultúra tanára,  
angol nyelv és kultúra tanára – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára,  
 földrajztanár – erkölcstan- és etikatanár,  
földrajztanár – magyartanár,  
földrajztanár – német nyelv és kultúra tanára,  
földrajztanár – történelem- tanár és állampolgári ismeretek tanára,  
magyartanár – erkölcstan- és etikatanár,  
magyartanár – német nyelv és kultúra tanára,  
magyartanár –  történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára,  
német nyelv és kultúra tanára – erkölcstan- és etikatanár,  
német nyelv és kultúra tanára – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára, 
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára – erkölcstan- és etikatanár

FSZ

Miskolc-Egyetemváros, B/2 épület

OTT
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ANGLISZTIKA ALAPSZAKOS BÖLCSÉSZKÉPZÉS (BA)

Kinek ajánljuk?

Ha érdekel a nemzetközi kommunikáció és úgy érzed, az angol nyelv az, amivel foglalkoz-
ni szeretnél, jelentkezz hozzánk!
Az anglisztika alapszakos bölcsészdiploma megfelel a 21. század elvárásainak. A nö-
vekvő gazdasági-társadalmi igényeket kielégítő munkaerőképzést biztosít, melyhez 
elen-gedhetetlenül szükséges a jól megalapozott, biztos nyelvtudás, a fejlett kritikai 
gondolkodás és kommunikációs készség mellett a magas színvonalú szakmai képzett-
ség megszerzése. Megalapozza a lehetőséget a Mester fokozaton (MA) történő tovább-
tanulásra. A második félév után, lehetőség van az osztatlan tanárképzésbe átjelentkezni.

Az anglisztika alapszakos bölcsészdiploma elhelyezkedési lehetőséget 
biztosít:

• Hazai és nemzetközi cégeknél
• Fordítóként
• Médiában és sajtóban
• Önkormányzati és állami hivatalokban
• Idegenforgalomban
• Civil szervezeteknél

A képzés célja

Nemzetközi kommunikációban jártas szakemberek képzése. 
A három év után elhelyezkedni vágyóknak igen komoly nyelvi alapozást, korszerű tema-
tikát és pragmatikus szemléletű oktatást kínálunk. 

Választható specializáció:

Interkulturális kommunikáció specializáció, amelyet előzetes felmérés alapján kimondot-
tan a régió igényeinek rendelünk alá. 

Választható szakmai sávok:

• Nyelvészet
• Angol Irodalom és Kultúra
• Amerikanisztika

Diákcsereprogram lehetőségek:

Szakunkkal eljuthatsz Csehországba, Finnországba, Lengyelországba, Olaszországba, Por-
tugáliába. Ne hagyd ki a nemzetközi tanulás lehetőségét!

A Miskolci Egyetem Modern Filológia Intézetében lehetőséged van MA kép-
zésen továbbtanulni a Fordító és tolmács mesterszakon!

Modern Filológiai Intézet, Angol nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
Miskolc-Egyetemváros, A/6 épület, 20. szoba • Tel: 46/565-111/17-66 • E-mail: nyebeata@uni-miskolc.hu • Web: www.mfi.uni-miskolc.hu/angol

BA
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GERMANISZTIKA, NÉMET ALAPSZAKOS  
BÖLCSÉSZKÉPZÉS (BA)

Kinek ajánljuk?

Azoknak, akik érdeklődnek a német nyelv és kultúra iránt és akik az idegenforgalom, gaz-
daság, kultúra, média és közigazgatás különböző hazai és nemzetközi területein szeret-
nének elhelyezkedni. Célunk továbbá olyan szakemberek képzése, akik német nyelvi, 
irodalmi és kulturális ismereteik révén mind a germanisztika, mind az általános bölcsész- 
és társadalomtudományi területeken sokoldalú elméleti és gyakorlati tudásra tesznek 
szert, amely felkészít a mesterszintű tanulmányok megkezdésére.

Elhelyezkedési lehetőségek:

• idegenforgalom: idegen nyelvű prospektusok szerkesztője, kapcsolattartó külföldi part-
nerekkel utazási ügynökségeknél ill. utazási irodákban

• gazdasági élet: német nyelvű asszisztens külföldi vagy vegyes vállalatoknál
• média és sajtó: idegen nyelvi korrektor a könyvkiadásban, idegen nyelvű sajtófigye-

lő, sajtóreferens
• kultúra: nemzetközi kulturális projektek előkészítője, lebonyolítója
• közigazgatás: önkormányzatok külügyi és kulturális kapcsolattartója

Továbbtanulási lehetőség:

A hároméves germanisztika, német alapszak (BA) elvégzése után a hallgatók eredménye-
iknek megfelelően öt féléves Némettanár mesterképzésre (MA) jelentkezhetnek, vagy a 
Fordító és tolmács mesterszakon folytathatják tanulmányaikat, illetve szakirányú tovább-
képzéseink közül választhatnak. 

Képzési idő: 6 félév

Tanulmányi területek:

• Nyelvgyakorlat
• Kulturális ismeretek
• Nyelvészeti ismeretek
• Irodalmi ismeretek
• Kultúra- és médiatudományi ismeretek

Specializációk:

Tanulmányaik során a hallgatók az alábbi 50 kredites specializációk közül választhatnak:
• Német nyelvi kulturális projektreferens-képzés
• Nyelv és nyelvhasználat
• Fordító specializáció (költségtérítés ellenében)

A képzés nappali és levelező, államilag támogatott és költségtérítéses formában is indul. A 
képzés ideje alatt a hallgatók számos ösztöndíjat pályázhatnak meg német nyelvterületre, 
illetve Erasmus-hallgatóként féléves részképzésen is részt vehetnek. 

További információ: 06-46-363-865 (kegyeserika@gmail.com.)
Honlap: www.uni-miskolc.hu/~wwwnemet

Modern Filológiai Intézet Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
Miskolc- Egyetemváros A/6 épület, fszt. 20 szoba • Tel.:06-46-363-865; 565-111/17-66 • E-mail: kegyeserika@gmail.com • Web: www.uni-miskolc.hu/~wwwnemet
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KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA ALAPSZAK (BA)

Kinek ajánljuk?

Ha a társadalmi problémákra nyitott, az emberek életmódját közelről figyelő, közvetlen 
kapcsolatteremtésre képes, kreatív személyiségnek tartod magad, aki egyetemi tanulmá-
nyai során sokirányú műveltségre kíván szert tenni, érdemes elgondolkodnod azon, hogy 
a továbbtanuláskor a kulturális antropológia szakot válaszd!

Képzésünkről:

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán több mint tizenöt éve folyik nappali és le-
velező tagozaton kulturális antropológus képzés. Intézetünk ezen évek eredményei, okta-
tási színvonala illetve az intézet által kiadott diplomák értéke alapján nyerte el a jogot, hogy 
az új felsőoktatási struktúrában 2006-tól – az országban egyedüliként – önálló 3 éves kul-
turális antropológia bachelor képzést indítson. Az eddigi tapasztalatokra alapozva a társa-
dalmi problémák felismerésére és vizsgálatára képző, gyakorlatias tanrendet alakítottunk 
ki. A kimenő BA évfolyamon szerzett tapasztalataink alapján a képzés és a hozzá kapcsoló-
dó szakmai gyakorlatok után a végzettek jó eséllyel találnak munkát az állami és vállalkozói 
szféra mindazon pozícióiban, ahol a társadalmi konfliktusok elemzése és kezelése a feladat. 

Elhelyezkedési lehetőség:

Több mint háromszáz végzett hallgatónknak közel hatvan százaléka végzettségének meg-
felelő állásokban helyezkedett el kutatóként, közigazgatási-, közgyűjteményi- és média-
szakértőként, tanárként. 
Az először 2007-ben meghirdetett master szinten továbbtanulók számára pedig az alkal-
mazott antropológiai tudást elmélyítő, s azt – az antropológiai filmes specializáció elvég-
zésével – megjelenítő tanmenetet dolgoztunk ki.

Hallgatóink már másodévtől bekapcsolódhatnak az Antropológiai Film Szakkollégium 
műhelymunkájába. Napi oktatási munkánkba, az Intézet életébe betekinthetsz, ha meg-
látogatod a www.kvat.uni-miskolc.hu weboldalt.

A Miskolci Egyetemen lehetőséged van MA képzésen továbbtanulni!

Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet
Miskolc-Egyetemváros, C/1 épület, 3. em. • Tel.: (46) 565-221 • E-mail: btkvat@uni-miskolc.hu • Web: www.kvat.uni-miskolc.hu • Tumblr: kvai.tumblr.com

BA
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ALAPSZAK (BA)

Kinek ajánljuk:

Mindazoknak, akik érdeklődnek az irodalom- és a nyelvtudomány iránt. Akik részleteiben 
szeretnék látni az emberiség írott örökségét.
A magyar szakos képzést az ME BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete fog-
ja össze. Az intézetben a következő tanszékek működnek, amelyek egyben szakterületük 
tudományos műhelyei is:
• Magyar Irodalomtörténeti Intézeti Tanszék
• Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Intézeti Tanszék
• Magyar Nyelvtudományi Intézeti Tanszék

Intézetünk hallgatói a következő képzési utat járhatják be: alapképzésünk (BA) után két és 
fél éves tanári vagy kétéves nem tanári (diszciplináris) mesterszakon (MA) is tovább le-
het tanulni, a legtehetségesebbeket pedig ezután Irodalomtudományi Doktori Iskolánk-
ba várjuk hároméves PhD tanulmányokra.

Képzés célja:

Az irodalomtudományi szakterületen folyó képzés célja, hogy a hallgatókat megbízható 
ismeretekkel lássa el a magyar és a világirodalom fejlődésének folyamatairól. Megismer-
teti a hallgatókat az irodalom történetileg változó társadalmi feltételeivel, intézményrend-
szerével, az irodalmi műalkotások létmódjának állandó és változó elemeivel. Felvértezi 
őket azokkal az alapvető filológiai, retorikai, verstani, poétikai, hermeneutikai ismeretek-
kel, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az irodalmi jelenségek értelmezéséhez. Meg-
tanítja őket nemzeti irodalmunk és a világirodalom együttes szemléletére.

A nyelvtudományi szakterületen folyó képzés célja a magyar nyelv természetének, törté-
neti fejlődéséből levezethető sajátosságainak megismertetése. A hallgatók szilárd nyelv-
elméleti alapozásra támaszkodva megismerik a nyelvészeti kutatás módszereit, a magyar 
nyelv grammatikáját, a nyelvi szerveződés törvényszerűségeit, a nyelvhasználat történe-
tileg és szociológiailag változó formáit, a nyelvi jelenségek különböző megközelítéseit. 
Mindezek mellett képessé válnak arra is, hogy árnyaltan tudják kifejezni magukat, hogy 
szóban és írásban is egyaránt választékosan tudjanak megnyilatkozni. Olyan ismeretekkel 
és készségekkel ruházzuk fel a hallgatókat, amelyek megalapozzák arra való alkalmassá-
gukat is, hogy a különböző iskolatípusokban tanári tevékenységet folytassanak.

Szakterületi specializációk:
• Anyanyelvi asszisztens: kiemelkedő kommunikációs képességek tárgyalások, prezentációk és interjúk nyel-
vi megformálásához és írásos dokumentumok összeállításához.

• Irodalom- és kultúratudomány: az irodalom és a képzőművészet, film, fotó, színház, zene stb. kapcsolatai, 
az európai és a világirodalom szövegei.

• Eszme- és retorikatörténet (Rendszeres irodalomtörténet): a magyar irodalom nagy korszakai, bevezetés a 

tudományos munka módszereibe.

Elhelyezkedési lehetőségek:

A bölcsészek elhelyezkedési lehetőségeiről, esélyeiről egy újabban készült felmérésből ki-
tűnik, hogy a bölcsész végzettségűek számos területen, rugalmasan elhelyezkedhetnek. 
A hagyományos pedagógusi és kutatói munkakörökön, valamint a képzettséghez közvet-
lenül kapcsolódó munkahelyeken túl elsősorban a közigazgatásban, az uniós intézmény-
rendszerekben és feladatokban, a versenyszféra nyelvtudást és kommunikációs, illetve 
elemzési készséget igénylő részében, a médiában, az állami, önkormányzati és civil kul-
turális intézményekben, a projektmenedzsmentben, általános szervezési feladatok terén 
számítanak bölcsészekre.

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Miskolc- Egyetemváros B/2 épület, 3. em. • Tel.: 06-46-565-111 (2162; 2120 mellék) • Web: magyarszak.uni-miskolc.hu

BA



10

PEDAGÓGIA ALAPSZAK (BA)
Azoknak ajánljuk, akiket érdekel
• a nevelés és képzés  
• a pszichológia, az emberi kapcsolatok és a személyiségfejlődés
• az emberi kommunikáció, kultúra, és a tudás átadása 

Akik elvégzik, alkalmassá válnak:
• oktatási és nevelési feladatok ellátásának segítésére
• speciális pedagógiai szolgáltatások szakszerű elvégzésére
• oktatási ügyekkel foglalkozó szervezetekben, iskolákban, önkormányzatoknál, minisz-

tériumokban pedagógiai ismereteket igénylő munkakörök betöltésére

A szemináriumi képzés módszertana terén a miskolci Tanárképző Intézet kiterjedten al-
kalmazza a kooperatív tanulási módszereket, a szerepjátékon alapuló kommunikációs 
gyakorlatokat és a projektmódszert. Felhasználjuk a digitális pedagógiában rejlő lehető-
ségeket. Hallgatóinkat a korszerű konstruktív pedagógia és reflektív gondolkodás irányába 
orientáljuk. Jelentős tananyag-fejlesztéseink vannak a projektpedagógia, a tevékenység-
központú módszerek és a professzionális kommunikáció terén.
A PEDAGÓGIA szakot elvégző hallgatóinkat a munkaerőpiacra készítjük fel az együttmű-
ködési készség, csapatmunka, egyéni kreativitás, önálló munkavégzési képesség sokol-
dalú fejlesztésével.

Tanárképző Intézet
Miskolc-Egyetemváros, C/1 épület, 3. em. • Tel: (46) 565-228, (46) 565-111 / 21-30 • Fax: (46) 565-239 • E-mail: titkarsag@tanarkepzo.hu • Web: www.tanarkepzo.hu

BA
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POLITOLÓGIA ALAPSZAK (BA)
Politológust már mindenki látott, főleg televízióban, amint érdekes vagy kevésbé érdekes 
megjegyzéseket fűzött a legújabb politikai eseményekhez.
De a politológus diploma egy ennél sokkal változatosabb szakma művelésére jogosít fel: 
tudósok, elemzők, tanácsadók lehetnek a politikában, lehetnek újságírók, dolgozhatnak a 
közigazgatásban, a gazdaságban. A politológus diploma nem csupán egy ismert végzett-
séget, de széleskörű szakmai ismereteket, elemzési technikákat, számos területen hasz-
nosítható gondolkodásmódot ad.

Kiknek ajánljuk?

Akik érdeklődnek a politika iránt, s szeretnék tudni, hogyan működik. Akik közéleti pá-
lyára készülnek, s el akarják sajátítani a tudnivalókat. Akik középiskolában a történelem, a 
társadalomismeret vagy a filozófia iránt érdeklődtek, de úgy gondolják, hogy a gyakorla-
ti életben fognak elhelyezkedni.

A képzés célja:

Korszerű politikatudományi ismeretekkel és megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező 
szakemberek képzése, akik alkalmasak a politika művelésére, tudásuk továbbadására, ku-
tatásokban való részvételre és a demokratikus politikai kultúra terjesztésére.

Intézetünkről:

1993 óta képeznek a Miskolci Egyetemen politológusokat nappali és levelező formában is 
– ez volt az első önálló egyszakos politológusképzés az országban. Azóta végzett diákja-
ink közül számosan ismert politológusok, politikai elemzők, közéleti- és gazdasági sze-
replők lettek. A rendes tantervi oktatást intenzív diákélet, külföldi ösztöndíj pályázatok és 
szakmai gyakorlati lehetőségek gazdagítják. Az Intézet munkatársai között elismert tudó-
sok éppúgy találhatók, mint a médiából ismert politikai elemzők.

A képzés időtartama:

6 félév, nappali vagy levelező tagozaton.

Elhelyezkedési lehetőségek:

• Politikai elemző
• Politikai újságíró, szerkesztő
• Pártok szakértői stábja
• Tudományos elemző- és kutató műhelyek
• Önkormányzati szféra
• Minisztériumok, kormányzati szervek
• Országgyűlés Hivatala
• Médiumok

Politikatudományi Intézet
Miskolc-Egyetemváros, B/2 épület 1. em. • Tel: (46)565-232 • E-mail: bolpol@uni-miskolc.hu • Web: www.politikatudomany.hu

BA
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SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPSZAK (BA)

Mi a szabad bölcsészet?

A szabad bölcsészet szak hét tudásterület alapvető ismeretanyagát tartalmazza: etika, 
esztétika, filmtudomány, filozófia, kommunikáció és médiatudomány, művészettörténet, 
vallástudomány. A szak célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a klasszikus és je-
lenkori kultúrát, jártasak a szellemi alkotások értelmezésében, eligazodnak napjaink vizu-
ális és digitális világában, magas színvonalú elemzési és kommunikációs képességekkel 
rendelkeznek.

A képzés időtartama: 6 félév.

Hogyan épül fel a szabad bölcsészet szakos képzés?

A Miskolci Egyetemen működő szabad bölcsészet szak 4 szakirányt foglal magában, ezek: 
filozófia, etika, esztétika, valamint kommunikáció- és médiatudomány. A teljes képzés 
így épül fel: Az 1. félévben alapozó kurzusokat kell teljesíteni az összes szakirányból. Az itt 
nyert ismeretek alapján már a 2. félévtől lehetőség van választani a szakirányok kurzusai 
között. A 3. félévtől a hallgató a maga választotta szűkebb területen folytatja tanulmányait 
úgy, hogy vagy két szabad bölcsész szakirányon tanul tovább (ezt ajánljuk), vagy egy sza-
bad bölcsész szakirányt és az egyetemen oktatott bölcsész szakok (kulturális antropoló-
gia, magyar, történelem, politológia, szociológia, angol, német) egyikének rövidített, ún. 
minor változatát választja. A hallgatók az érdeklődésüknek és — a szak magasabb szintű 
folytatását jelentő — mesterképzésen (MA) való továbbtanulási szándékuknak megfele-
lően önállóan állíthatják össze órarendjüket. A képzés nappali és levelező, államilag támo-
gatott és költségtérítéses formában is indul. A képzéssel kapcsolatos részletes információk 
megtalálhatók a Filozófiai Intézet honlapján: http://filozofia-miskolc.net/ 

Kik tanítanak a szabad bölcsészet szakon?

A szabad bölcsészet szak „cseppben a tenger”: a bölcsészettudományi kar kicsiben. Szé-
leskörű, interdiszciplináris képzést nyújt, ezért az oktatásban egyaránt részt vesznek tör-
ténészek, nyelvészek, irodalmárok, szociológusok, politológusok és antropológusok. A 
legnagyobb csoportot a filozófusok alkotják. A sokoldalúságról az előbbiek, a tudás böl-
cseleti megalapozásáról és szellemi elmélyítéséről az utóbbiak gondoskodnak.

Mire jó a szabad bölcsészet szakos képzés?

A szakon nyert végzettséggel a legkülönbözőbb kulturális és közigazgatási intézmények-
nél, a kulturális szolgáltatásban, illetve más ágazatok olyan területein lehet elhelyezkedni, 
melyek az ember szellemi, kulturális és kommunikációs tevékenységével kapcsolatosak. A 
szabad bölcsészet olyan általános tudásbeli, intelligencia és ismeretgyarapító kompeten-
ciákat alapoz meg, melyek birtokában a legkülönbözőbb területek igényeihez képes élete 
folyamán alkalmazkodni az itt végzett hallgató.

Továbbtanulási lehetőségek

Az alapképzés (BA) elvégzése után a tanulmányok folytatása, kiteljesítése és magas szintű 
befejezéseképpen kétéves mesterképzésre (MA) lehet jelentkezni az egyetemen. A szabad 
bölcsészet szakot irányító Filozófiai Intézet 4 mesterszakos képzést kínál. Ezek a követke-
zők: diszciplináris Filozófia MA, Filozófiatanár MA, Etikatanár MA, Ember - és társadalom-
ismeret MA. Az első főként tudományos, a másik három elsősorban tanári pályára készít 
fel, de egyik sem kizárólagosan. Mindezeken felül jelentkezni lehet az egyetemen működő 
más mesterszakokra (és természetesen az ország összes egyetemén folyó mesterképzés-
re) is, mivel a szabad bölcsészet a gazdag szakirányi választék folytán olyan interdisz-
ciplináris képzést nyújt, mely megalapozza a továbbtanulást számos képzési területen.

Filozófiai Intézet
Miskolc-Egyetemváros B/2 épület, 2. em. • Tel.: (46) 565-219; (46) 565-236 • E-mail: bolmagdi@uni-miskolc.hu • Web: www.filozofia-miskolc.net

BA
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SZOCIOLÓGIA ALAPSZAK (BA)

Kiknek ajánljuk? 

Azoknak, akiket érdekel, hogy mi az emberi viselkedés mozgatórugója, akik kíváncsiak 
arra, hogy hogyan működik a társadalom körülöttük. Akik meg szeretnének ismerkedni 
különféle kultúrákkal, népekkel, szokásokkal. Azoknak, akik meg szeretnék fejteni, hogy 
miért viselkedik az ember csoportban másképp, mint egyénileg. 

Kik vagyunk? 

A Szociológia alapszakos képzést a Szociológiai Intézet koordinálja. 
Az Intézet általános célkitűzése olyan, humanisztikus értékek iránt elkötelezett, társada-
lomkritikai érzékkel rendelkező, alkotó szellemű szakemberek képzése, akik széles körű 
társadalomelméleti, társadalomtörténeti, szociálpszichológiai, elméleti és empirikus tár-
sadalomkutatási és informatikai módszertani ismeretekkel rendelkeznek. Elsajátították a 
hazai és európai társadalmak és társadalmi folyamatok valamint a globalizációs tenden-
ciák elemzésének szakmai ismeretanyagát és készségeit illetve képesek a szociológiai is-
meretek oktatására és önálló elméleti és empirikus kutatásra.
Emellett tudják ismereteiket a gyakorlatban is alkalmazni: társadalmi struktúrák; szerve-
zeti és emberi viszonyok, illetve folyamatok elemzése; adatfelvétel, adatelemzés; döntés 
előkészítés; szociológiai, közvélemény- és piackutatás; környezeti és hatástanulmányok 
készítése terén, mind kutató, oktató, mind pedig gazdasági, politikai, igazgatási, társadal-
mi és kulturális, állami, önkormányzati és civil, a versenyszférában vagy azon kívül műkö-
dő intézményekben és szervezetekben. 
Az Intézet számos nemzetközi kapcsolattal és Erasmus cserediák kapcsolattal rendelke-
zik, illetve egy 12 országot érintő nemzetközi projekt tagjaként részképzési lehetőséget kí-
nálunk Hollandiában. 

Az Intézet szociológiai kutatásokat végez (a hallgatók bevonásával) az alábbi témákban: 
társadalmi rétegződés, mobilitás; információs társadalom; marginalizáció, hátrányos hely-
zetű társadalmi csoportok, társadalmi egyenlőtlenségek, szegénység; érték- és életmód 
kutatások; területi tervezés, szociális fejlesztési koncepciók; civil társadalom kutatása; 
etnicitás, roma kisebbség 

A képzés időtartama: 

Hat féléves, nappali és levelező tagozatos formában. 

Mit kínálunk? 

A szociológia alapszakos (BA) képzés keretében szociológia alapszakos szakelőadó szak-
képzettség szerezhető.
A hallgatók minden félévben különböző terepgyakorlat során szerezhetnek jártasságot 
szociológiai kutatások kivitelezésében. 

Elhelyezkedési lehetőségek: 

Államigazgatási szerveknél, civil szervezeteknél, pályázatírással kapcsolatos területeken, 
piac- és közvéleménykutató cégeknél, önkormányzatoknál, szociális és oktatási intézmé-
nyekben, kutatóintézetekben, területfejlesztéssel, szociális fejlesztésekkel kapcsolatos cé-
geknél.

Továbbtanulási lehetőségek: 

Lehetőség van Szociológia mesterképzésben továbbtanulni, melyet szintén a Szociológi-
ai Intézet koordinál, illetve egyéb, a Miskolci Egyetem vagy más egyetemek mesterképzé-
seiben – elsősorban társadalomtudományi, szociális, bölcsészettudományi területeken.

Szociológiai Intézet
Miskolc-Egyetemváros, B/2 épület, 1 em. • Tel.: (46) 565-111 (2184 mellék) • Web: http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu

BA
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BA
SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK (BA)

Kiknek ajánljuk? 

A szociális munka olyan segítő hivatás, amely a társadalomról különféle okokból lemor-
zsolódott emberekkel való törődésre épül. 
A szociális munkások segítenek abban, hogy a rászorultak jövedelemhez, lakhatáshoz, 
táplálékhoz, szükséges használati tárgyakhoz, gondoskodáshoz és működőképes embe-
ri kapcsolatokhoz jussanak. 
A képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik felkészültek az emberi viselkedés-
ről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, az emberi jogokon és 
a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demokratikus viszo-
nyok erősítését szolgáló szakmai szociális munka végzésére. Képesek az ember és a társa-
dalmi környezete közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó 
viszonyok, szociális problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. Továbbá kellő mélysé-
gű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Tanulmányi területek a képzés során: 

• alapozó képzés: 30–40 kredit
 szociális, társadalomismereti (szociológia, közgazdaságtan), társadalom- és szociál-

politikai, pszichológiai, (nép)egészségügyi, információs technológiai, jogi és igazgatá-
si alapismeretek;

• szakmai törzsanyag: 105-135 kredit
 szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái, módszerei, területei; társadalom-

ismeret; társadalom- és szociálpolitika; pszichológia; jog és igazgatás a szociális mun-
kában; (nép)egészségügyi és pedagógiai ismeretek a szociális munkában; differenciált 
– kötelezően választandó – szakmai modulok.

A képzés időtartama: 

A képzés 7 féléves, nappali és levelező formában is indítjuk. A képzést a 7. félévben, 300 
órás szakmai gyakorlat teszi teljessé. 

Elhelyezkedési lehetőségek: 

Szociális és gyermekvédelmi területeken, iskolákban, az egészségügyben, a bűnmegelő-
zés területén, állami, egyházi, magán és civil szervezeteknél, a szociális igazgatás terüle-
tein illetve szociális projektek, stratégiák készítése területén. 

Továbbtanulási lehetőségek: 

A BA szakon végzett hallgatóknak lehetőségük van Szociológia Mesterképzésben vagy 
a jövőben indítani tervezett Gyerekvédelem Mesterképzésben a Miskolci Egyetemen to-
vábbtanulni. Emellett folytathatják tanulmányaikat más egyetemek Szociálpolitikai vagy 
Egészségügyi szociális munka mesterszakjain illetve egyéb, elsősorban társadalomtudo-
mányi és szociális területeken.

Szociológiai Intézet
Miskolc-Egyetemváros, B/2 épület, 1 em. • Tel.: (46) 565-111 (2184 mellék) • Web: http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu
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TÖRTÉNELEM ALAPSZAK (BA) 

MIÉRT ÉPP A TÖRTÉNELEM?

AZÉRT, MERT: 
• A múlt megismerése segít eligazodni a jelen problémáiban.
• A középiskolában megszerzett történelmi tudás elmélyítése mellett rengeteg új isme-

retet és módszert sajátíthatsz el.
• A történelem tanulása más bölcsész- és társadalomtudományok megértésében is nél-

külözhetetlen (filozófiatörténet, művészettörténet, irodalomtörténet, szociológia stb.).
• Az alapismeretek megszerzésén túl a hallgatók a történelmi folyamatok áttekintésé-

nek, megismerésének, magas szintű rendszerező képességének birtokába juthatnak, és 
megismerhetik a történettudomány legújabb eredményeit is.

• A BA-diplomába a történelem alapszak mellett a szakirány vagy egyéb speciális képzés, 
ill. egy másik ún. minor (kis) szak elvégzése is bekerül.

• A történelem BA sikeres elvégzése lehetőséget ad a történelem mesterképzésre, vala-
mint más bölcsész- és társadalomtudományi MA képzésre való jelentkezéshez.

Képzési idő: 6 félév

A Történelem alapszak specializációi:

• Levéltár
• Muzeológia

TÖRTÉNELEM-RÉGÉSZET ALAPSZAK (BA)

A régészet iránt érdeklődőknek már a felvételi lapon meg kell jelölni, hogy 
Történelem-régészet szakra jelentkeznek.

Képzésünk hat féléve során a történelem szak tárgyai és a régészeti korokat áttekintő kur-
zusok mellett a régészet társtudományainak oktatása is sorra kerül, környezetrégészet, 
geoarchaeológia, geomorfológia, földtan és archaeometria témakörben.
Az elméleti képzés mellett 4 hét ásatási gyakorlat teljesítése kötelező, amelyből egy-
egy hét őskőkor és középkor. A maradék két hét a régészet többi korszakaiból választ-
ható. A  gyakorlatok között a 2 hét régészeti-múzeumi gyakorlat és egy hét terepbejárás 
is szerepel.
A BA tanulmányokat egy dolgozat zárja, ami egy szabadon választott régészeti kor-
szak ásatásából származó leleteket, régészeti jelenségeket dolgoz fel a tudományos 
dolgozatírás szabályai szerint, modern módszertani eszközökkel. A Régészet szakirá-
nyon szerzett BA szintű végzettséggel elsősorban régészeti feltárást végző múzeu-
moknál, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálatnál lehet elhelyezkedni 
régész-technikusi beosztásban.
A BA diploma megszerzésével a hallgatók jelentkezhetnek MA szintű régész képzésre.

Történettudományi Intézet
Miskolc-Egyetemváros, B/2 ép. 4 em. Tel.: (46) 565-111 (21-34-es mellék) E-mail: boltgbea@uni-miskolc.hu Web: tortenelemszak.uni-miskolc.hu

BA
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ETIKATANÁR MESTERSZAK (MA): Ha érdeklődsz az etika iránt és szeretnél magas 
szintű pedagógiai, nevelési tudást és gyakorlatot szerezni, akkor jelentkezz hozzánk! Kép-
zésünket az iskolai etikaoktatás igényeinek megfelelően alakítottuk ki. Az elméleti tudás 
megalapozásán túl nagy hangsúlyt fektetünk az ún. alkalmazott etikai kurzusok okta-
tására is, amelyek keretében a napjainkban felmerülő morális dilemmák és a hozzájuk 
kapcsolódó választási alternatívák kerülnek megtárgyalásra (pl. szociális etika, ezen be-
lül politikai-, média-, gazdasági-, üzleti-, jogi etika; férfi-nő kapcsolat etikája; bio-/orvo-
si etika, környezeti etika; pedagógiai etika). 

FILOZÓFIA DISZCIPLINÁRIS MESTERSZAK (MA): Azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek 
az elméleti filozófia, a gyakorlati filozófia, valamint a filozófiatörténet iránt és a bennük foglalt 
ismereteket alaposabban kívánják elsajátítani. A képzés szerkezete és a tantárgyi kínálat tág 
lehetőséget nyújt arra, hogy kurzusaikat a hallgatók érdeklődésük szerint válogathassák meg.

FILOZÓFIATANÁR MESTERSZAK (MA): Olyanoknak ajánljuk, akiket érdekel a filozó-
fia története, és akik szerint a filozófiatanár olyan filozófus, aki tanár, s ennek megfelelő-
en rendes filozófiát kell tanulnia. Ezért a tanárképzés résztvevői ugyanazokra a kurzusokra 
járnak, mint a diszciplináris filozófiai képzés résztvevői. A tanárképzés két módon külön-
bözik az utóbbitól. Egyrészt, az iskolai igényeknek megfelelően, a képzés a filozófiatörté-
netre és a gyakorlati filozófiára összpontosít, az elméleti  filozófiához sorolható tárgyak 
pedig zömmel szabadon választhatóak. Másrészt, a tanárszakos hallgatóktól kevesebb 
önálló kutatómunkát várunk el.

EMBER ÉS TÁRSADALOMISMERET MŰVELTSÉGTERÜLETI TANÁR MESTERSZAK 
(MA): Egyrészt felkészít a közoktatásban szereplő Ember és társadalomismeret tantárgy 
oktatására, másrészt az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra a 
szakképzésben és a felnőttképzésben. A pedagógián kívül a szakon nyert tudás széles kör-
ben alkalmazható a kommunikációban, a társadalomtudományi kutatásban és az emberi 
tényezővel számoló közgazdaság területén. A sokrétű alkalmazhatóságot az teszi lehetővé, 

hogy a filozófia, kulturális antropológia, pszichológia, szociológia, politológia és közgazda-
ságtan területéről vett tárgyak szerepelnek a képzésben. A szak ún. első tanári szak, vagyis 
önmagában és egy másik szakkal is felvehető.

Tantárgyak: megtekinthetők az intézet honlapján: www.filozofia-miskolc.net  

Felvételi eljárás: A diszciplináris mesterszakra felvételizni bölcsészettudományi képzé-
si területen szerzett 180 kredites BA szak elvégzése után lehet. A tanári mesterszakokra 
többféle előképzettséggel lehet jelentkezni, ezért is szükséges a felvételi előtt az előzetes 
kreditelismerési eljárás. Azoknak a jelentkezőknek, akik az alapképzés során nem szerez-
tek legalább 50 kreditet a választott mesterszak tematikájából (etikából, illetve filozófiá-
ból), e hiányzó krediteket a mester képzés előtt kell pótolniuk.

Az irodalom a felvételi beszélgetéshez a következő: Etikatanár mesterszak: 1.) Arisz-
totelész: Nikomakhoszi etika, I–III. könyv; 2.) Descartes: Értekezés a módszerről, III. rész; 
3.) Hartmann: „Az erkölcsi követelmények lényegéről”, In Lételméleti vizsgálódások. – 
Filozófiatanár, ill. Filozófia diszciplináris mesterszakok: 1.) Platón: Phaidón; 
2.) Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról; 3.) Russell: A filozófia alapproblémái, 
1–6. fejezet. – Ember és társadalomismeret mesterszak: 1.) Arisztotelész: Niko-
makhoszi etika, I–III. könyv; 2.) S. Freud: Rossz közérzet a kultúrában (In Esszék, Bp., 1982); 
3.) Nyíri Tamás: Az ember a mai világban.

Filozófiai Intézet
Miskolc-Egyetemváros B/2 épület, 2. em. • Tel.: (46) 565-219; (46) 565-236 • E-mail: bolmagdi@uni-miskolc.hu • Web: www.filozofia-miskolc.net

MA
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MA
FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERSZAK (MA)  
ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL
FORDÍTÓ SZAKIRÁNY
Az MA oklevélben szereplő megnevezés:
Mesterszakos fordító és tolmács, fordító szakiránnyal.
MA in Translation and Interpreting with a specialisation in Interpreting.
A képzési idő: 4 félév.                A képzés formája: nappali és levelező.
Levelező képzésen az órák péntek délután és szombaton kerülnek megtartásra. 
Felvételi feltételek:
Első idegen nyelvből (angol vagy német): államilag elismert felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga. (Fel-
sőfok: C1 szint)
Második idegen nyelvből (angol, német, francia vagy orosz, a kínai nyelv akkreditációja folyamat-
ban van) államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsga. (Középfok: B2 szint)
Felvételi vizsga: fordítás idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre szótár segítségé-
vel. A felvételi vizsga az első idegen nyelvre vonatkozik, a második idegen nyelvből nincs felvételi.

A mesterképzési szak képzési célja: 

A képzés célja olyan fordítók képzése, akik szakszerűen látják el az írásbeli és a szóbeli nyelvi köz-
vetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Az írott vagy hallott for-
rásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen tudják visszaadni a célnyelven, és 
ismerik a nyelvi közvetítés etikai, protokolláris és retorikai szabályait. Tájékozottak a forrásnyelvi és 
a célnyelvi országok politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életben.
A Fordító és tolmács mesterképzési szakon végzett hallgatók alkalmasak: 
• a fordítási és tolmácsolási tevékenység elméleti kérdéseit,
• a forrás- és célnyelvi ország nyelvi, kulturális, gazdasági és politikai életét,
• a fordító és tolmács szakma intézményrendszerét, szabványait, etikai kódexeit,
• a verbális és nem verbális kommunikáció jellemzőit,
• a protokoll vonatkozó szabályait.

Milyen adottságokat és készségeket fejlesztünk a képzés során?

Idegennyelv-tudás, kommunikációs készség magyar és idegen nyelven, kreativitás, probléma-
megoldó gondolkodás, memória, figyelemmegosztás és koncentráció, folyamatos önképzésre 
való készség, stratégiatervezés.

A Fordító és tolmács mesterképzési szak fordító szakirányán végzettek alkalmasak:
• fordítás és szakfordítás elvégzésére,
• forrásnyelvi szövegelemzésre,  célnyelvi szövegalkotásra,
• terminológiai gyűjtemények készítésére,
• számítógépes fordítástámogató eszközök használatára (TRADOS, MEMOQ).

Elhelyezkedési lehetőségek:
• fordítóként hazai és nemzetközi cégeknél,
• médiában és sajtóban,
• önkormányzati és állami hivatalokban,
• idegenforgalomban,
• civil szervezeteknél.

További információ: 
www.uni-miskolc.hu/~bolweb/felveteli/szak.php?m=12
www.uni-miskolc.hu/~alknyelv/
www.mfi.uni-miskolc.hu/
06 20 / 49 34 184 (doboscsilla52@gmail.com)
06 46 / 565 111 / 17-66 (nyebeata@uni-miskolc.hu)

EURÓPA KÖZÖS NYELVE A FORDÍTÁS

Modern Filológiai Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék
Miskolc-Egyetemváros, A/6 épület fsz. 20. szoba • Tel: 46/565-111/17-66-os mellék • E-mail: nyebeata@uni-miskolc.hu • nyedobos@uni-miskolc.hu • web: www.mfi.uni-miskolc.hu 
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Műszaki Földtudományi Kar, Földrajzi Intézet
Miskolc-Egyetemváros, A4 (fő)épület, III. em. • Tel.: (36) (46) 565-111/1743 Fax: (36) (46) 565-074 • E-mail: ecosagsan@uni-miskolc.hu • Web: www.uni-miskolc.hu/~foldrajz

MA
FÖLDRAJZTANÁRI MESTERSZAK (MA)

Kinek ajánljuk?

Mindazoknak, akik érdeklődnek a természet- és társadalomtudományi ismereteket a tér-
beliség alapján szintetizáló tudomány, a földrajz iránt, akik meg akarják ismerni a termé-
szeti és társadalmi-gazdasági jelenségek és folyamatok összefüggéseit, térbeli eloszlásuk 
szabályszerűségeit és a megszerzett tudásukat a jövő generációinak tovább kívánják adni.

Hány féléves a képzés?

A földrajztanári mesterképzés öt féléves. Az első négy félév földrajzi, pedagógiai és szak-
módszertani ismereteinek elsajátítását követően kerül sor a féléves iskolai tanítási gya-
korlatra.

Felvételi eljárás:

A földrajztanári mesterszakra alapképzésben (BSc) szerzett tanári szakirányú végzettség, 
főiskolai vagy egyetemi szintű tanári diploma birtokában, illetve földrajz mesterképzés 
(MSc) elvégzése után vagy azzal párhuzamosan lehet jelentkezni. A jelentkezők felvételi 
(motivációs) elbeszélgetésen vesznek részt.

Elhelyezkedési lehetőségek:

A földrajztanári mesterszakon végzettek a tanári pályát választva, elsősorban a közokta-
tásban helyezkedhetnek el alap- és középfokú oktatási intézményben. Emellett sikeresen 
pályázhatnak környezet- és természetvédelmi szervezetek, nemzeti parkok, önkormány-
zatok környezeti nevelést, ismeretterjesztést célzó munkaköreibe is.
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KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA MESTERSZAK (MA)

Kinek ajánljuk?

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Kulturális és Vizuális Antropológiai 
Intézetében indított mesterképzési (MA) szak az átalakuló magyar társadalom változá-
si folyamataival természetszerűleg együtt járó gyakorlati kérdések, regionális és országos 
szinten jelentkező problémák, krízishelyzetek értelmezésére és megoldására képes szak-
emberek képzését szolgálja. 
A Mesterszakon alkalmazott antropológia és antropológiai film specializáció elvégzésé-
re van lehetőség.
Az alkalmazott antropológiai tudás a komplex társadalmakban (Egyesült Államok és 
Nyugat-Európa) önálló és közmegbecsülést kivívott szakma létrejöttét eredményezte. Az 
antropológus szakemberek interdiszciplináris, közvetlenül alkalmazható, gyakorlati tár-
sadalomtudományi ismeretekkel rendelkeznek, képesek a nyilvános társadalmi élet kü-
lönböző színterein kompetens, a döntéshozók véleményformálását szakszerűen segítő 
állásfoglalásra, konfliktushelyzetek és társadalmi krízisek hatékony és kreatív kezelésére.

Képzésünkről:

Az antropológiai megközelítés a kultúra belülről való leírására, a cselekvő ember saját 
nézőpontjának feltárására törekszik. Az érintettek szemszögéből történő vizsgálódás a 
kultúra olyan jelentés-összefüggéseit tárja fel, amelyek révén mélyebb, közelibb, hitele-
sebb képet kap a kívülálló. A mai magyar társadalom jelenségeinek vizsgálatában kiemelt 
szerepet kap ez a látásmód, mert az életmódok és az értékrendek hagyományos kere-
tei feloldódtak. A folyamat eredményeként megjelenő plurális életformák, életstratégiák, 
életstílusok komplexuma átfogó megközelítést igényel. Az antropológiai perspektíva tár-
sadalmunk változási folyamatairól (globalizáció, migrációs és asszimilációs folyamatok, 

társadalmi esélykiegyenlítés) olyan tudást képes közvetíteni, mely regionális és orszá-
gos szinten egyaránt hozzájárulhat a társadalmi cselekvést követelő kérdések eredmé-
nyes kezeléséhez.

Elhelyezkedési lehetőség:

A Miskolci Egyetemen MA végzettséget szerzett kulturális antropológusok jó eséllyel ta-
lálnak munkát a társadalomirányítás felsőszintű adminisztrációs, igazgatási, területi igaz-
gatási feladatokat ellátó szervezeteiben és intézményeiben, a civil-nonprofit szektorban, 
a kulturális, művészeti, közművelődési, közgyűjteményi és tömegkommunikációs mun-
katerületen. Az állami-önkormányzati szférán belül elsősorban a közösségszervezés, az 
idősgondozás, az egészségügy, a roma integráció, a menekültügy és a területfejlesztésben 
szerzett speciális ismereteiket és kompetenciáikat hasznosíthatják a végzettek. A bevett 
nemzetközi gyakorlat alapján a kulturális antropológia az alkalmazott társadalomtudomá-
nyi ismereteket követelő piaci szektorban, a versenyszféra meghatározott területein (pl. 
turizmus, humán-erőforrás menedzsment) is érvényesülésre alkalmas szaktudást köz-
vetít. 

Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet
Miskolc-Egyetemváros, C/1 épület, 3. em. • Tel.: (46) 565-221 • E-mail: btkvat@uni-miskolc.hu • Web: www.kvat.uni-miskolc.hu • Tumblr: kvai.tumblr.com

MA



20

MA
MAGYAR DISZCIPLINÁRIS MESTERSZAK (MA)
Ezt a mesterképzést azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik szakmai elmélyedésre vágy-
nak az irodalom- vagy a nyelvtudomány valamely területén, és tanulmányaik lezárását 
követően eséllyel kívánnak felvételizni a bolognai felsőoktatás harmadik szintjére, a dok-
tori iskolai tanulmányokra is.
A diszciplináris mesterképzés négy féléven át tart, teljesítéséhez legalább 120 kreditet kell 
megszerezni. A kreditek túlnyomó többségét már az érdeklődésének megfelelő szak-
irányos képzésben, az őt érdeklő szakmai részterület tanulmányozásával szerzi meg a 
hallgató, a képzés második félévétől kezdve óráinak túlnyomó többségét már az általa 
választott szakirány keretein belül teljesíti.

Képzésünkben a következő szakirányok közül lehet választani:

Régi magyarországi irodalom; Klasszikus magyar irodalom; Modern magyar irodalom; 
Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány; Leíró nyelvészet; Nyelv, társadalom, kul-
túra; Szövegtan és stilisztika; Történeti nyelvészet

Amint látható, lényegében nincs az irodalom- vagy a nyelvtudománynak olyan terüle-
te, amelyen ne indítanánk az érdeklődő hallgatók szakmai érdeklődését magas szinten 
kielégítő szakirányt.
Alapesetben a diszciplináris mesterképzés nem képesít tanári működésre. Annak azonban 
nincs semmi akadálya, hogy a hallgató a diszciplináris mesterképzésen való részvételé-
vel egyidejűleg tanári mesterképzésre is jelentkezzék, ahol további 60 kredit teljesítésé-
vel tanári képesítést is szerez. Ezt az utat választva egyszakos, tehát magyar szakos tanári 
diploma szerezhető, azonban a magyar szak szakmai tartalma a kétszakos tanári mester-
szak magyar szaktárgyi részéhez képest összehasonlíthatatlanul alaposabb és elmélyül-
tebb tanulmányokra ad lehetőséget.

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Miskolc- Egyetemváros B/2 épület, 3. em. • Tel.: 06-46-565-111 (2162; 2120 mellék) • Web: magyarszak.uni-miskolc.hu
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POLITIKATUDOMÁNY MESTERSZAK (MA)

Kiknek ajánljuk?

Politológia alapszakot végzettek mellett mindenkinek, aki szeretné elmélyíteni politikatu-
dományi ismereteit, magasabb szintű politikatudományi tanulmányokra készül, vagy po-
litikai kommunikációs területen szeretne specializálódni.

Előfeltételek:

Bárki jelentkezhet politikatudomány mesterszakra, akinek van legalább alapszakos diplo-
mája! Végzettségétől függően azonban elképzelhető, hogy a képzés során néhány kiegé-
szítő tárgyat el kell majd végeznie vagy korábbi tanulmányai során elvégzett tárgyakat 
kell elismertetnie. Politológus, nemzetközi tanulmányok, társadalmi tanulmányok igazga-
tásszervező alapszakos végzettségűek, politológus, nemzetközi kapcsolatok, nemzetkö-
zi viszonyok, közigazgatás osztatlan képzésben szerzett végzettségűek esetében azonban 
semmilyen további előfeltétel nincs! Akik politológia minor szakot végeztek, szintén men-
tesülnek a további kiegészítő tanulmányok alól.

Milyen többletet ad az alapszakhoz képest?

A magasabb szintű diploma mellett két szakirányban enged specializálódni (politikai 
kommunikáció, elméleti-módszertani). Ezenkívül nem csupán kiegészíti, elmélyíti az 
alapszakos ismereteket a már tanult területeken, de további területekre is betekintést en-
ged. A képzésben nagy szerepet kapnak a mindennapi szakmai életben jól használható 
ismeretek is: az érveléstechnikától a prezentáció- és projektkészítésen át a szövegalkotá-
si készségek fejlesztéséig.

A képzés időtartama: 4 félév, nappali vagy levelező tagozaton.

Politikatudományi Intézet
Miskolc-Egyetemváros, B/2 épület, 1 em. • Tel: (46)565-232 • E-mail: bolpol@uni-miskolc.hu • Web: www.politikatudomany.hu

MA
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MA
SZOCIOLÓGIA MESTERSZAK (MA)

Kiknek ajánljuk? 

Azoknak, akiket a társadalmi folyamatok és jelenségek mélyebb megértése motivál, aki-
ket munkájuk során a szociológiai szemléletmód érvényesítése motiválja, akiket a külön-
féle élethelyzetben élő társadalmi csoportok jobb megismerése motivál, azoknak, akik 
kellően motiváltak ahhoz, hogy kérdezzenek, hallgassanak, elemezzenek, feltárjanak, ír-
janak társadalmi kérdésekről.

Várjuk azokat, akik: 

Kellően kreatívak ahhoz, hogy a különféle szociológiai módszereket bátran kombinálják, a 
társadalom leírására vonatkozó elméletek rejtett összefüggéseit megértsék, hogy új, ér-
dekes, releváns kérdéseket tegyenek fel, hogy a szociológia bevett módszereit és elméle-
teit szabadon használhassák és értelmezzék,  hogy megtalálják a szociológus lehetséges 
szerepeit a mai társadalmi keretek között.

A képzés időtartalma: 

Négy féléves, nappali és levelező tagozatos formában. 

Mit kínálunk? 

A két éves szociológia mesterképzés (MA) során szociológus végzettség szerezhető. 

A képzés célja olyan társadalomtudományi felkészültséggel rendelkező szakemberek kép-
zése, akik a társadalmi élet különböző területein (elsősorban a politika, kutatás, oktatás, 
kultúra, média, kisebbségvédelem, gazdasági élet, társadalomtervezés és -irányítás) ön-

állóan vagy teamben végzendő döntéshozói, irányítási, tervezési, szervezési, szakértői, ku-
tatási és oktatási feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek.
A végzettek megfelelő elméleti és gyakorlati tudással, interdiszciplináris ismeretekkel és 
nemzetközi kitekintéssel rendelkeznek.
Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében 
történő folytatására.

A képzés specializációi: Kommunikáció és médiaszociológia, Kisebbségszociológia

Szociológiai Intézet
Miskolc-Egyetemváros, B/2 épület, 1 em. • Tel.: (46) 565-111 (2184 mellék) • Web: szociologiaszak.uni-miskolc.hu 
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TÖRTÉNELEM MESTERSZAK (MA)
A bolognai képzési rendszerben a történelem alapszak: a történelem BA 6 féléve után le-
hetőség van a tanulmányok folytatására történelem mesterképzésen (MA). A 4 féléves 
diszciplináris (tudományos) történelem mesterképzésben a korábbi tanulmányok folyta-
tásaként a hallgatók elmélyülhetnek a történelemtudomány különböző szakterületein, és 
mesterdiplomájukkal a bölcsészeti és társadalomtudományok területén számos helyen 
elhelyezkedhetnek, ahol magas szintű történelemtudományi ismeretekre van szükség. 
A képzésben az általános történettudományi tárgyakon túl egyelőre három szakirányt le-
het választani: 
1.) Társadalomtörténet szakirány
2.) Hadtörténet szakirány (Muzeológiai gyakorlattal)
3.) Kora újkori magyar történelem szakirány 

Mesterképzésre mind nappali, mind levelező formában lehet jelentkezni. A mesterkép-
zésre felvételi elbeszélgetés alapján vesszük fel a hallgatókat. A levelező képzés igazodik a 
dolgozók munkarendjéhez, így az órákat péntek délután és szombaton tartjuk.

Történettudományi Intézet
Miskolc-Egyetemváros, B/2 ép. 4 em. • Tel.: ( 46) 565-111 ( 21-34 mellék) • E-mail: boltgbea@uni-miskolc.hu • Web: tortenelemszak.uni-miskolc.hu

MA
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MA
ANGOLTANÁRI MESTERSZAK (MA)

Kinek ajánljuk?

Mindazoknak, akik angol tanári főiskolai diplomával rendelkeznek; lehetőségük van a két 
féléves mesterképzésen részt venni.

Mit kínálunk?

Az angoltanári egyetemi (MA) diplomát megszerezni kívánó hallgatóknak a BA tanul-
mányaik során a Bölcsészettudományi Kar valamely más, nem angol szakja által felkínált 
alapképzési programjának minor változatát kell felvenniük, ami a Neveléstudományi In-
tézet 10 kreditpontos pedagógiai programjával egészül ki. A BA tanulmányok befejezté-
vel az MA programra szóbeli felvételi vizsgát kell tenni. A felvételt nyert hallgatók 5 félév 
(4+1) alatt szerezhetnek angol nyelvtanári egyetemi szintű diplomát, és a minor szakjuk 
birtokában kétszakos középiskolai tanárként lényegesen jobb eséllyel szállhatnak verseny-
be a tanári állásokért, mint egyszakos társaik.

Hány féléves a képzés?

Az angoltanári mesterképzés attól függően 2-3-5 féléves, hogy milyen diplomával rendel-
kezik a hallgató (BA diplomával 5 félév, korábbi főiskolai vagy egyetemi szintű tanári dip-
lomával 2-3 félév). Nappali és levelező formában is meghirdetjük.

Milyen ismereteket és képességeket sajátít el az angoltanári mesterszak 
hallgatója?

Az angol nyelvtanárképzésben összekapcsolódnak a pedagógiai ismeretek és képességek 
a magas szintű angol nyelvtudással.

Milyen szakmai jellegű ismereteket közvetítünk?

Az angol nyelvi-szakmai képzés területei a következők:
Nyelvtudományi ismeretek, kultúra és irodalomtudományi ismeretek, szakmódszertani is-
meretek, kutatásmódszertan. A mesterszakos hallgatók pszichológiai-pedagógiai tárgya-
it és a tanítási gyakorlatot a Tanárképző Intézet koordinálja.

További információ honlapunkon található:
www.mfi.uni-miskolc.hu/angol

Modern Filológiai Intézet, Angol nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
Miskolc-Egyetemváros, A/6 épület 20. szoba • Tel: 46/565-111/17-66 • E-mail: nyebeata@uni-miskolc.hu • Web: www.mfi.uni-miskolc.hu/angol
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MAGYARTANÁR MESTERSZAK (MA)
A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjának, vagyis a magyar alapszaknak 
az elvégzése után a magyartanári mesterképzés öt félév alatt teljesíthető, összesen leg-
alább 150 kredit értékű tanulmányokkal. Vannak azonban ettől eltérő lehetőségek is, ha 
valaki korábbi vagy már a bolognai rendszerben megszerzett, de a mondottól eltérő dip-
loma birtokában kíván részt venni magyartanári mesterképzésen.

Megfelelő alapképzés teljesítését követően a bölcsészettudományi területen kétszakos 
tanári diploma (egyidejűleg két tanári szakképzettség) szerezhető. A tanulmányok négy 
féléven át folynak (120 kredit), az ötödik félévben kerül sor az iskolai gyakorlótanításra 
(összefüggő szakmai gyakorlat, 30 kredit).

A 120 tanulmányi kredit megoszlása a következő:
• a tanári szakképzettség magyar szakos szakterületi ismeretei: 40 kredit;
• a másik választott szak szakterületi ismeretei: 40 kredit (az ME BTK keretében a filozó-

fiatanári, a történelemtanári, az angoltanári és a némettanári szak választható, ezekről 
a megfelelő intézetek adnak felvilágosítást);

• pedagógiai és pszichológiai ismeretek: 40 kredit (ezekről a tanulmányokról az ME BTK 
Tanárképző Intézet ad felvilágosítást).

A magyartanári mesterképzést olyan hallgatók vehetik fel,
• akik az alapképzésben teljesítették a magyar alapszakot (120 kredit),
• vagy akik az alapképzésben teljesítették a magyar alapszakos specializációt mint szak-

irányt, vagyis a magyar minort (50 kredit).
Azok, akik egyikkel sem rendelkeznek, a magyar minor 50 kreditjét 2 félév alatt pótlólag is 
megszerezhetik. Ez, a részismeret megszerzésére irányuló képzés megteremti a magyar-
tanári mesterképzésen való részvétel lehetőségét.

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Miskolc- Egyetemváros B/2 épület, 3. em. • Tel.: 06-46-565-111 (2162; 2120 mellék) • Web: magyarszak.uni-miskolc.hu

MA
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MA
NÉMETTANÁRI MESTERSZAK (MA)

Kinek ajánljuk? 

Mindazoknak, akik a német nyelvtudásukat a tanári pályán kívánják hasznosítani.

Felvételi eljárás:

A némettanári mesterképzést az kezdheti meg, aki
• germanisztika német alapszakos bölcsész képesítést szerzett,
• korábban német nyelvtanár szakos képesítést szerzett, 
• német nyelv és irodalom szakos főiskolai tanári oklevelet szerzett.
A felvételi irányított elbeszélgetésből áll, ahol a felvételiző pedagógiai-pszichológiai isme-
reteiről nyújt képet, beszámol saját tanítási tapasztalatairól, ill. számot ad a német nyelv-
terület aktuális politikai és kulturális kérdéseire vonatkozó tájékozottságáról (tájékozódási 
források: médiafigyelés az interneten, német nyelvű TV csatornák hírműsorai, nyomta-
tott és elektronikus sajtó).

Hány féléves a képzés?

A némettanári mesterképzés négy, illetve öt féléves, nappali és levelező formában is elvé-
gezhető. Tanári oklevél birtokában a képzési idő időarányosan csökken.

Milyen ismereteket és képességeket sajátít el a némettanári mesterszak 
hallgatója?

A német nyelvtanárképzésben összekapcsolódnak a pedagógiai ismeretek és képességek 
a magas szintű német nyelvtudással.

Milyen szakmai jellegű ismereteket közvetítünk? 

A német nyelvi-szakmai képzés területei a következők: nyelvtudományi ismeretek, kul-
túra és irodalomtudományi ismeretek, szakmódszertani ismeretek, kutatásmódszertan. 
A mesterszakos hallgatók pszichológiai-pedagógiai tárgyait és a tanítási gyakorlatot a Ta-
nárképző Intézet koordinálja.

Elhelyezkedési lehetőségek:

A némettanári mesterszakot végzettek pedagógiai és német nyelvi képzettségük bir-
tokában elhelyezkedhetnek mint nyelvtanárok általános iskolákban, középiskolákban és 
nyelviskolákban. Szaknyelvi és szaknyelvtanítási ismereteik birtokában szakiskolákban is 
taníthatnak. A diploma megszerzéséhez szükséges magas szintű nyelvi ismeret a nem-
zetközi cégeknél is keresett kompetencia és idegen nyelvi kommunikációs készségük ezen 
a területen is jól kamatoztatható. 

A képzés nappali és levelező, államilag támogatott és költségtérítéses formában is indul.

További információ: 06-46-363-865, (kegyeserika@gmail.com)
Honlap: www.uni-miskolc.hu/~wwwnemet/

Modern Filológiai Intézet, Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
Miskolc- Egyetemváros A/6 épület, fszt. 20 szoba • Tel.:06-46-363-865; 565-111/17-66 • E-mail: kegyeserika@gmail.com • Web: www.uni-miskolc.hu/~wwwnemet
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TÖRTÉNELEMTANÁRI MESTERSZAK (MA)
A már megkezdett bolognai típusú történelem BA képzésnél, illetve korábbi diplomák 
alapján lehetőség van a bolognai képzésben Történelemtanári MA diplomát szerezni. Elő-
feltétel a Történelem BA, illetve egyéb, a bemeneti követelményekben meghatározott dip-
loma. 
A képzést mind nappali, mind levelező oktatásban meghirdetjük. 

Képzési idő: Történelem BA diploma esetében 5 félév, egyéb diploma esetében 
kreditelismerési eljárást kell lefolytatni, a képzési időt a határozat szabja meg. 

Történettudományi Intézet
Miskolc-Egyetemváros, B/2 ép. 4 em. • Tel.: ( 46) 565-111 (21-34 mellék) • E-mail: boltgbea@uni-miskolc.hu • Web: tortenelemszak.uni-miskolc.hu

MA



28

Miskolc- Egyetemváros B/2 épület, 3. em. • Tel.: 06-46-565-111 (2162; 2120 mellék) • Web: magyarszak.uni-miskolc.hu

DOKTORI ISKOLAI KÉPZÉS

Az ME BTK keretében Irodalomtudományi Doktori Iskola működik, amelyben szövegtu-
dományi-textológiai centrumú posztgraduális oktatás folyik. Szövegtudományi doktori 
program Magyarországon egyedül e képzőhelyen érhető el, oktatóink kivételesen felké-
szült szakmai tudást testesítenek meg ezen a területen.

A doktori iskolában három doktori program működik:

1. Klasszikus szövegtudomány, vezetője Dr. Kecskeméti Gábor
2. Modern irodalom, vezetője Dr. Kabdebó Lóránt
3. Jelentéselmélet és hermeneutika, vezetője Dr. Ambrus Gergely

Az érdeklődők további felvilágosítást találnak mind képzéseinkről és tanterveinkről, mind 
tudományos műhelyeinkről és kutatási programjainkról honlapjainkon:

http://magyarszak.uni-miskolc.hu
http://www.uni-miskolc.hu/~bolphd

(Az utóbbi honlap angol és német nyelven is elérhető.)

DOK


