
1

ÚJ UTAKON – KÖSZÖNTŐÚJ UTAKON – KÖSZÖNTŐ
A Miskolci Egyetem több évtizedes sikeres múltra tekint vissza a műszaki tudományok terén. Társadalmi igény mutatko-
zott arra, hogy a többi tudományterület is megjelenjék az egyetem oktatási palettáján. A gazdaságtudományi, a jogi, a 
bölcsészettudományi, 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 Bölcsészet-
tudományi Karrá, az ország legfi atalabb bölcsészkarává. Az egyetem képzési kínálatában a kar gazdag képzési palettájá-
val meghatározó szerepet tölt be.
Büszkén mondhatom, hogy karunk hazai és nemzetközi ismertsége és elismertsége is kifejezetten jó. A HVG évente meg-
jelenő Diploma különszámának rangsoraiban igen előkelő helyet foglalunk el. A 2008/2009-es tanévben karunk sikeres 
akkreditációs eljáráson van túl. A bölcsészet- és társadalomtudományi területen összesen 9 alap- (BA) és 16 mesterszakot 
(MA) sikerült akkreditáltatnunk, ezeken kívül indítunk népszerű felsőfokú szakképzéseket és szakirányú továbbképzése-
ket. Gazdag képzési palettát tudunk kínálni a továbbtanulni szándékozók és az alapszakot már elvégző hallgatók számá-
ra. Széles 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 fi gyelemmel kísérjük, ennek alapján állíthatjuk, hogy munkaerő-
piaci kilátásaik semmivel sem rosszabbak, mint más tudományterületek esetén. A nyelvtudás, a kommunikációs és pre-
zentációs készség jelentős mértékben növeli hallgatóink elhelyezkedési esélyeit. A klasszikus bölcsész- és társadalomtudományi szakok mellett éppen ezért felsőfokú 
szakképzéseket és szakirányú továbbképzéseket akkreditáltattunk és indítottunk.
A BTK a bölcsészet- és társadalomtudományok régióbeli szellemi központjaként továbbra is jelentős oktatási, kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait. Az itt fel-
halmozott szellemi potenciál, a szakmai és tudományos eredmények alapján megalapozott az a célkitűzésünk, hogy a régió továbbtanulni szándékozó fi ataljai számá-
ra egyre vonzóbbá tegyük képzéseinket.

Vivát bölcsész!

Dr. Illésné dr. Kovács Mária
a Bölcsészettudományi Kar dékánja

ÚJ UTakOn – kÖSzÖnTő
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Elérhetőség: Miskolc-Egyetemváros B/2 épület HÖK iroda
Tel: 06-46/565-111 mellék:23-19; Fax:06-46/565-153

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

Miskolci Egyetem bölcsészettudományi Kar Hallgatói 
és Doktoranduszhallgatói Önkormányzat (bTK-HÖK)

A BTK-HÖK az egyetem önkormányzatának részeként a hallgatók alanyi jogú képviseletét 
látja el a kar döntés-előkészítő és döntéshozó testületeiben. Ennek megfelelően minden-
hol és mindenkor a hallgatók egyéni és kollektív jogait védi.
A kar hallgatói és doktoranduszhallgatói 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 Bizottságba, 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 Kari 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 megítéléséért 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.

Miskolci Egyetem bölcsészettudományi Kar HÖK Hallgatói Információs Központ (bTK-HIK)

A HIK létrejöttének és működésének célja a tanulmányi ügyekben a hallgatók adminisztrációs problémáinak megoldása, információkkal történő ellátása, ta-
nácsadás, a hallgatói ügyintézés segítése. A HIK biztosítja a hallgatók hozzáférését a tanulmányi ügyeikkel kapcsolatban felmerülő kérvényekhez, nyom-

tatványokhoz, 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 ÉRDEKKÉPVISELETHaLLGaTÓI 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 fi nan-
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, amelyre a hallgatók akkor jogosultak, hogyha életükben olyan változás történik, amely kihatással 
van szociális illetve anyagi helyzetükre.

Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjra minden nappali tagozatos államilag fi nanszírozott 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 kiemel-
kedő eredményt értek el: (pályázatok, publikációk, TDK, OTDK stb.). 
Kiemelkedő szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj
A Miskolci Egyetem azon hallgatóinak támogatása, akik kiemelkedő közéleti tevékenységet végeznek, illetve kiemelkedő eredményt értek el.

ÖSZTÖNDÍJAKÖSzTÖnDÍJak
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Köztársasági ösztöndíj

Az ösztöndíjra az egyetem azon hallgatói pályázhatnak, akik államilag 
támogatott, teljes idejű alapképzésben, illetve mesterképzésben vesznek 
részt, a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre 
bejelentkeztek, és legalább 55 kreditpontot megszereztek. 
A köztársasági ösztöndíj elnyeréséhez kiemelkedő tanulmányi eredmény 
és szakmai, közösségi munka szükséges. A pályázatot minden év végén az 
oktatási és kulturális miniszter hirdeti meg. Az elnyerhető összeg minden 
évben az éves költségvetés függvénye. A 2008/2009-es tanévben 34.000 
Ft/hó, amelyet 10 hónapon keresztül folyósít az állam. 

Külföldi ösztöndíjak

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

ÖSZTÖNDÍJAKÖSzTÖnDÍJak



5

KOLLÉGIUMkOLLéGIUM
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 sétára találhatóak a szállástól. A Campus területén 6 kollégium és egy diákhotel található. Ezek közül a bölcsész hallgatók az alábbi épületekben kerülnek elszál-
lásolásra. A kollégiumi díj nem egységes, attól függően, hogy apartmanos illetve 2 vagy 4 ágyas szobákban történik az elhelyezés a díjszabás a következőképpen alakul:

E/0 (UNI-HOTEL) 2×2 ágyas apartmanok 14.000Ft/hó
E/1-es kollégium 2×2 ágyas apartmanok 10.000Ft/hó
E/3-as kollégium 2 ágyas és 4 ágyas szobák 8.000Ft/hó
E/5-ös kollégium 2 ágyas és 4 ágyas szobák 8.000Ft/hó

Minden kollégium felújított. A szobákban van hűtő, korlátlan internet 
használati lehetőség és kábel tv. A szobákban lehetőség van vendégek 
fogadására: barát, barátnő, testvér bent aludhat 600 ft/fő/éj ellenében.
A jelentkezők száma évente kb. 500 fő
A felvettek száma a 2009/2010-es tanévben 300 fő volt + az évközi kollé-
giumi felvételit követően még 35 kapott helyet a kollégiumokban. Ez azt 
jelent, hogy az összes jelentkező több mint 70 %-át sikerült elszállásolni 
a Campus területén. A 2009/2010-es tanévben az összes kollégiumi he-
lyet igénylő államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató felvételt nyert kollégiumba. 
A kollégiumokban található egyéb szolgáltatások is: fogászat, orvosi rendelő, kondicionáló terem, élelmiszerbolt, írószerbolt, szolárium, kávézó és hallgatói klubok, 
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 kínál. Az Egyetemváros területén lévő uszo-
da nemzetközi úszóversenyek és vízilabda-mérkőzések lebonyolítására is alkalmas.

Az egyetemen öt szórakoztató klub is található, ahol minden este party várja az oda látogatókat.
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A Miskolci Egyetem és azon belül is a Bölcsészettudományi Kar számos lehetősé-
get biztosít a szórakozásra, sportolásra, kikapcsolódásra.
A rendezvények sorát a Bölcsész bALEKHÉT nyitja. Más egyetemeken Gólyatá-
borba invitálják az első éveseket, de akik a Miskolci Egyetemre nyertek felvételt 
bALEKHÉT keretein belül ismerkedhetnek meg először a leendő iskolájukkal, ok-
tatóikkal, társaikkal. A két rendezvény nem csak nevében különbözik egymás-
tól. A Selmeci Diákhagyományokra épülő bALEKHÉT csak a kezdete azoknak az 
eseményeknek és rendezvényeknek, amelyeket Magyarországon, Miskolcon kí-
vül csak Sopronban, Dunaújvárosban és Székesfehérvárott tapasztalhat meg egy 
diák, mivel ezek az intézmények a jogutódjai a Selmes Bányai Akadémiának. A ba-
lekoktatások, szakestek és a fáklyás felvonulás az ún. szalamander csak egy-egy 
állomásai a miskolci diákéletnek. Az egyetemen eltöltött évek egészét átfogó ha-
gyományokhoz kötődő rendezvények mellett számos más, érdekes program várja 
a diákokat.  Az antropológia szakosok saját rituális beavató szertartásukon eshet-
nek át minden év elején. Szinte a kulturális antropológia szak alapításával egyidős 
intézmény a minden év októberének elején, az „alapító atyák és anyák” által megrendezett Gazember Avatás, amit a bennfentesek tulajdonképpen csak Gavatásnak ne-
veznek, ahol a felsőbb évesek tanszékeket alapítanak és két napon keresztül vizsgáztatják a megilletődött antropológuspalántákat.

Minden év szeptemberében megrendezésre kerül az Egyetemi Sportnap, ahol az egyetem Karai vetélkednek egymással. Ezt kiegészíti a májusi Bölcsész sportnap, amely-
nek keretében oktatók és diákok együtt sportolnak, főznek és szórakoznak.
Az egyetem három nagyszabású rendezvénnyel igyekszik színesebbé tenni a szorgalmi időszakot: Rocktoberfest, Gólyabál, Miskolci Egyetemi Napok (MEN). A Gólyabál 
nem tekinthető a Miskolci Egyetem egyedi rendezvényének, hiszen minden felsőoktatási intézményben régmúltra nyúlik vissza az elsőévesek egyetemi polgárrá avatá-
sa, de a Rocktoberfest és a MEN két, nagy hagyományokkal rendelkező könnyűzenei fesztivál, amelyre az egyetemistákon kívül több 10.000 ember látogat el a régióból.

Ezeken túl a bölcsészek saját rendezvényei is említést érdemelnek: A már említett Bölcsész Sportnapon túl heti rendszerességgel vehetnek részt a diákok a Szocio-
lógus Filmklub vetítésein, illetve a Citromfa Politikai Műhely vitaestjein. A Karunkon különböző Hallgatói Öntevékeny csoportok működnek, melyek szintén 

színes programokkal látják el a hozzájuk csatlakozókat. Jelenleg a következő csoportok működnek: Citromfa Politikai Műhely, Kossuth Kutató Öntevékeny 
Csoport, Fekete Farkasok Asztaltársaság, Miskolci Jelenkortörténeti Műhely, Miskolci Őstörténeti és régészeti Műhely, Tylor Egyetemi Asztaltársoság, Új 
Nemzedék Hallgatói Kör, Vivát Bölcsész, AIESEC, Kunt Ernő Képíró Műhely.

SZÓRAKOZÁS, EGYETEMI ÉLETSzÓrakOzáS, eGYeTeMI éLeT
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SZAbAD bÖLCSÉSZET ALAPSZAK

Mi a szabad bölcsészet szak?

A szabad bölcsészet szak hét olyan tudásterület anyagát tartalmazza, amelyek ko-
rábban önálló szakok voltak: etika, esztétika, fi lmtudomány, fi lozófi a, kommuni-
káció és médiatudomány, művészettörténet, vallástudomány. A szak célja olyan 
szakemberek képzése, akik ismerik a klasszikus és jelenkori humán kultúrát, jár-
tasak a kulturális alkotások értelmezésében, eligazodnak napjaink vizuális és di-
gitális kultúrájában, magas színvonalú elemzési és kommunikációs képességekkel 
rendelkeznek.

Hogyan fest a szabad bölcsészet szakos képzés?

A szabad bölcsészet szakon kötelező bizonyos számú alapozó kurzus teljesítése a 
szabad bölcsészethez tartozó területekről (ami kb. 1 félév). E mellett a hallgatók-
nak el kell végezniük vagy két szakirányt (ami kb. 2 félév) vagy egy szakirányt és 
egy minort.
A miskolci szabad bölcsészet szak nappali tagozatán 5 szakirány közül lehet vá-
lasztani: etika, esztétika, fi lozófi a, kommunikáció és médiatudomány, vallástu-
domány. A hallgatók meglehetősen szabadon állíthatják össze órarendjüket. Az 
alapozó kurzusok elvégzése mellett a hallgatónak egyaránt módjában áll, hogy ki-
zárólag a fenti területek egyikét hallgassák, illetve hogy mindegyikbe belekóstolja-
nak. A levelező tagozaton a képzés kötött, és csak kommunikáció szakirány indul.

Kik tanítanak a miskolci szabad bölcsészet szakon?

A szabad bölcsészet szak a bölcsészettudományi kar kicsiben. Mi-
vel azonban sokoldalú, interdiszciplináris képzésről van szó, az 

oktatásban egyaránt részt vesznek történészek, irodalmárok, nyelvészek, szoci-
ológusok, politológusok és antropológusok. A legnagyobb csoportot azonban a 
fi lozófusok alkotják.

Mire jó a szabad bölcsészet szakos képzés?

A szakon végzettek elhelyezkedhetnek különféle kulturális és közigazgatási intéz-
ményeknél, a kulturális szolgáltatási ágazatban (pl. tartalomfejlesztés, rendez-
vényszervezés), illetve más ágazatok bizonyos munkaköreiben (pl. kommunikációs 
szakember).

Ha tovább akarok tanulni?

Az alapképzés elvégzése után a hallgatók kétéves mesterképzésre jelentkezhet-
nek a szabad bölcsészet szak területéhez tartozó diszciplínákból. Amennyiben el-
végezték egy másik szak rövidített változatát, tanulmányaikat e másik szakon is 
folytathatják.

A Miskolci Egyetemen lehetőséged van MA képzésen továbbtanulni!

FILOzÓFIaI InTézeT
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MESTERSZAKOK 
Etikatanár • Filozófia diszciplináris • Filozófiatanár
Kinek ajánljuk?

Etikatanár mesterszak: Ha érdeklődsz az etika iránt és szeretnél magas szin-
tű pedagógiai, nevelési tudást és gyakorlatot szerezni, akkor jelentkezz hozzánk! 
Képzésünket az iskolai etikaoktatás igényeinek megfelelően alakítottuk ki. Az el-
méleti tudás megalapozásán túl nagy hangsúlyt fektetünk az ún. alkalmazott eti-
kai kurzusok oktatására is, amelyek keretében a napjainkban felmerülő morális 
dilemmák és a hozzájuk kapcsolódó választási alternatívák kerülnek megtárgya-
lásra (pl. szociális etika, ezen belül politikai-, média-, gazdasági-, üzleti-, jogi eti-
ka; férfi-nő kapcsolat etikája; bio-/orvosi etika, környezeti etika; pedagógiai etika). 

Filozófia diszciplináris mesterszak: Azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek az el-
méleti filozófia, a gya-korlati filozófia, valamint a filozófiatörténet iránt és a ben-
nük foglalt ismereteket alaposabban kívánják elsajátítani. A képzés szerkezete és a 
tantárgyi kínálat tág lehetőséget nyújt arra, hogy kurzusaikat a hallgatók érdeklő-
désük szerint válogathassák meg.

Filozófiatanár mesterszak: Olyanoknak ajánljuk, akiket érdekel a filozófia tör-
ténete, és akik szerint a filozófiatanár olyan filozófus, aki tanár, s ennek megfele-
lően rendes filozófiát kell tanulnia. Ezért a tanárképzés résztvevői ugyanazokra a 
kurzusokra járnak, mint a diszciplináris filozófiai képzés résztvevői. A tanárképzés 
két módon különbözik az utóbbitól. Egyrészt, az iskolai igényeknek megfelelően, 
a képzés a filozófiatörténetre és a gyakorlati filozófiára összpontosít, az elméleti 
filozófiához sorolható tárgyak pedig zömmel szabadon választhatóak. Másrészt, a 
tanárszakos hallgatóktól kevesebb önálló kutatómunkát várunk el. 

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

Felvételi eljárás: Felvételizni bármilyen hároméves 180 kredites alapképzési szak 
elvégzése után lehet. Azoknak a hallgatóknak, akik az alapképzés során nem sze-
reztek legalább 50 kreditet a választott mesterszak tematikájából (etikából, illetve 
filozófiából), e hiányzó krediteket a mesterképzéssel párhuzamosan pótolniuk kell. 
A felvételizőket 100 pontos skálán értékeljük, mely így áll össze: Felvételi beszélge-
tés – max. 90 pont; esélyegyenlőségi szempontok, korábbi szakmai teljesítmény, 
nyelvvizsgák – max. 10 pont.

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 vizs-
gálódások. – Filozófiatanár, ill. Filozófia diszciplináris mesterszakok: 1) Platón: 
Phaidón; 2) Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról; 3) Russell: A filozófia 
alapproblémái, 1-6. fejezet. 

Szakpárosítás: Az etikatanár, illetve a filozófiatanár mesterszakok csak bizonyos 
más tanárszakokkal együtt vehetők fel.
(Amennyiben a nagyobb bölcsészkarok megegyeznek egy közös felvételi eljárás-
ban, a felvételi módja megváltozhat)

Miskolc-Egyetemváros B/2 ép. 2. em. • Tel.: (46) 565-219; (46) 565-236 
E-mail: bolmagdi@uni-miskolc.hu • Web: www.filozofia-miskolc.net
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KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA ALAPSZAK

Kinek ajánljuk?

Ha a társadalmi problémákra nyitott, az emberek életmódját közelről fi gyelő, 
közvetlen kapcsolatteremtésre képes, kreatív személyiségnek tartod magad, aki 
egyetemi tanulmányai 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 nappa-
li és levelező tagozaton kulturális antropológus képzés. Intézetünk ezen évek ered-
ményei, oktatási 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 kulturális antropológia bachelor képzést indítson. Az 
eddigi tapasztalatokra alapozva a társadalmi problémák felismerésére és vizsgála-
tára képző, gyakorlatias tanrendet alakítottunk ki. A kimenő BA évfolyamon szerzett 
tapasztalataink alapján a képzés és a hozzá kapcsolódó szakmai gyakorlatok után a 
végzettek jó eséllyel találnak munkát az állami és vállalkozói szféra mindazon pozí-
cióiban, ahol a társadalmi konfl iktusok elemzése és kezelése a feladat. 

Elhelyezkedési lehetőség:

Több mint háromszáz végzett hallgatónknak közel hatvan százaléka végzett-
ségének megfelelő állásokban helyezkedett el kutatóként, közigazga-

tási-, közgyűjteményi- és médiaszakértőként, tanárként. 

Az először 2007-ben meghirdetett master szinten továbbtanulók számára pe-
dig az alkalmazott antropológiai tudást elmélyítő, s azt – az antropológiai fi lmes 
specializáció elvégzésével – megjelenítő tanmenetet dolgoztunk ki.
Hallgatóink már másodévtől bekapcsolódhatnak az Antropológiai Film Szakkol-
légium műhelymunkájába.

Napi oktatási munkánkba, az Intézet életébe betekinthetsz, ha meglátogatod a 
www.kvat.uni-miskolc.hu weboldalt.

A Miskolci Egyetemen lehetőséged van MA képzésen továbbtanulni!

kULTUráLIS éS VIzUáLIS anTrOpOLÓGIaI InTézeT
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KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA MESTERSZAK

Kinek ajánljuk?

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Kulturális és Vizuális Antropo-
lógiai Intézetében indított mesterképzési (MA) szak az átalakuló magyar társa-
dalom változási folyamataival természetszerűleg együtt járó gyakorlati kérdések, 
regionális és országos szinten jelentkező problémák, krízishelyzetek értelmezésé-
re és megoldására képes szakemberek képzését szolgálja. 
A Mesterszakon alkalmazott antropológia és antropológiai film specializáció el-
végzésére van lehetőség.
Az alkalmazott antropológiai tudás a komplex társadalmakban (Egyesült Államok 
és Nyugat-Európa) önálló és közmegbecsülést kivívott szakma létrejöttét ered-
ményezte. Az antropológus szakemberek interdiszciplináris, közvetlenül alkal-
mazható, gyakorlati társadalomtudományi ismeretekkel rendelkeznek, képesek a 
nyilvános társadalmi élet különböző színterein kompetens, a döntéshozók véle-
ményformálását szakszerűen segítő állásfoglalásra, konfliktushelyzetek és társa-
dalmi krízisek hatékony és kreatív kezelésére.

Képzésünkről:

Az antropológiai megközelítés a kultúra belülről való leírására, a cselekvő em-
ber saját nézőpontjának feltárására törekszik. Az érintettek szemszögéből történő 
vizsgálódás a kultúra olyan jelentés-összefüggéseit tárja fel, amelyek révén mé-
lyebb, közelibb, hitelesebb képet kap a kívülálló. A mai magyar társadalom jelensé-
geinek vizsgálatában kiemelt szerepet kap ez a látásmód, mert az életmódok és az 
értékrendek hagyományos keretei feloldódtak. A folyamat eredményeként megje-
lenő plurális életformák, életstratégiák, életstílusok komplexuma átfogó megkö-

zelítést igényel. Az antropológiai perspektíva társadalmunk változási folyamatairól 
(globalizáció, migrációs és asszimilációs folyamatok, társadalmi esélykiegyenlí-
tés) olyan tudást képes közvetíteni, mely regionális és országos szinten egyaránt 
hozzájárulhat a társadalmi cselekvést követelő kérdések eredményes kezeléséhez.

Elhelyezkedési lehetőség:

A Miskolci Egyetemen MA végzettséget szerzett kulturális antropológusok jó 
eséllyel találnak munkát a társadalomirányítás felsőszintű adminisztrációs, igaz-
gatási, területi igazgatási feladatokat ellátó szervezeteiben és intézményeiben, a 
civil-nonprofit szektorban, a kulturális, művészeti, közművelődési, közgyűjtemé-
nyi és tömegkommunikációs munkaterületen. 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 társadalomtudományi ismereteket 
követelő piaci szektorban, a versenyszféra meghatározott területein (pl. turizmus, 
humán-erőforrás menedzsment) is érvényesülésre alkalmas szaktudást közvetít. 

Miskolc-Egyetemváros, Gyermekváros 1. em. • Tel.: (46) 565-221 
E-mail: bolabadi@uni-miskolc.hu • Web: www.kvat.uni-miskolc.hu
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ALAPSZAK

Kinek ajánljuk:

Mindazoknak, akik érdeklődnek az irodalom- és nyelvtudomány területi iránt. Akik 
részleteiben szeretnék látni az emberiség írott örökségét.
A magyar szakos képzést az ME BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intéze-
te fogja 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 lehet tanulni, a legtehetségesebbeket pedig ezután Irodalomtudo-
mányi Doktori Iskolánkba várjuk hároméves PhD tanulmányokra.

Képzés célja:

Az irodalomtudományi szakterületen folyó képzés célja, hogy a hallgatókat meg-
bízható ismeretekkel lássa el a magyar és a világirodalom fejlődésének folyama-
tairól. Megismerteti a hallgatókat az irodalom történetileg változó társadalmi 
feltételeivel, intézményrendszerével, az irodalmi műalkotások létmódjának ál-

landó és változó elemeivel. Felvértezi őket azokkal az alapvető fi lológiai, 
retorikai, verstani, poétikai, hermeneutikai ismeretekkel, amelyek el-

engedhetetlenül szükségesek az irodalmi jelenségek értelmezé-

séhez. Megtanítja őket nemzeti irodalmunk és a világirodalom együttes szem-
léletére.

A nyelvtudományi szakterületen folyó képzés célja a magyar nyelv természeté-
nek, történeti fejlődéséből levezethető sajátosságainak megismertetése. A hallga-
tók szilárd nyelvelméleti alapozásra támaszkodva megismerik a nyelvészeti kutatás 
módszereit, a magyar nyelv grammatikáját, a nyelvi szerveződés törvényszerűsé-
geit, a nyelvhasználat történetileg és szociológiailag változó formáit, a nyelvi jelen-
ségek különböző megközelítéseit. Mindezek mellett képessé válnak arra is, hogy 
árnyaltan tudják kifejezni magukat, hogy szóban és írásban is egyaránt választé-
kosan tudjanak megnyilatkozni. Olyan ismeretekkel és készségekkel ruházzuk fel 
a hallgatókat, amelyek megalapozzák arra való alkalmasságukat is, hogy a külön-
böző iskolatípusokban tanári tevékenységet folytassanak.

Elhelyezkedési lehetőségek:

A bölcsészek elhelyezkedési lehetőségeiről, esélyeiről egy újabban készült felmé-
résből kitűnik, hogy a bölcsész végzettségűek számos területen, rugalmasan elhe-
lyezkedhetnek. A hagyományos pedagógusi és kutatói munkakörökön, valamint a 
képzettséghez közvetlenül kapcsolódó munkahelyeken túl elsősorban a közigaz-
gatásban, az uniós intézményrendszerekben és feladatokban, a versenyszfé-
ra nyelvtudást és kommunikációs, illetve elemzési készséget igénylő részében, a 
médiában, az állami, önkormányzati és civil kulturális intézményekben, a projekt-
menedzsmentben, általános szervezési feladatok terén számítanak bölcsészekre.

MaGYar nYeLV- éS IrODaLOMTUDOMánYI InTézeT
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MAGYARTANÁR MESTERSZAK
A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjának, vagyis a magyar alap-
szaknak az elvégzése után a magyartanári mesterképzés öt félév alatt teljesíthető, 
összesen legalább 150 kredit értékű tanulmányokkal. Vannak azonban ettől elté-
rő lehetőségek is, ha valaki korábbi vagy már a bolognai rendszerben megszer-
zett, de a mondottól eltérő diploma birtokában kíván részt venni magyartanári 
mesterképzésen.

Megfelelő alapképzés teljesítését követően a bölcsészettudományi területen két-
szakos tanári diploma (egyidejűleg két tanári szakképzettség) szerezhető. A tanul-
mányok 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 

filozófiatanári, a történelemtanári, az angoltanári és a némettanári szak választ-
ható, 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).

MAGYAR DISZCIPLINÁRIS MESTERSZAK
Ezt a mesterképzést azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik szakmai elmélyedésre 
vágynak az irodalom- vagy a nyelvtudomány valamely területén, és tanulmánya-
ik lezárását követően eséllyel kívánnak felvételizni a bolognai felsőoktatás harma-
dik szintjére, a doktori iskolai tanulmányokra is.
A diszciplináris mesterképzés négy féléven át tart, teljesítéséhez legalább 120 
kreditet kell megszerezni. A kreditek túlnyomó többségét már az érdeklődésének 
megfelelő szakirányos képzésben, az őt érdeklő szakmai részterület tanulmányo-
zásával 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 iroda-
lom; Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány; Leíró nyelvészet; Nyelv, társa-
dalom, kultúra; Szövegtan és stilisztika; Történeti nyelvészet

Amint látható, lényegében nincs az irodalom- vagy a nyelvtudománynak olyan te-
rülete, amelyen ne indítanánk az érdeklődő hallgatók szakmai érdeklődését ma-
gas szinten kielégítő szakirányt.
Alapesetben a diszciplináris mesterképzés nem képesít tanári működésre. Annak 
azonban nincs semmi akadálya, hogy a hallgató a diszciplináris mesterképzésen 
való részvételével egyidejűleg tanári mesterképzésre is jelentkezzék, ahol továb-
bi 60 kredit teljesítésével tanári képesítést is szerez. Ezt az utat választva egysza-
kos, tehát magyar szakos tanári diploma szerezhető, azonban a magyar 
szak szakmai tartalma a kétszakos tanári mesterszak magyar szak-
tárgyi részéhez képest összehasonlíthatatlanul alaposabb és elmé-
lyültebb tanulmányokra ad lehetőséget.

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

Az ME BTK keretében Irodalomtudományi Doktori Iskola működik, amelynek kere-
tében szövegtudományi-textológiai centrumú posztgraduális oktatás folyik. Szö-
vegtudományi doktori program Magyarországon egyedül e képzőhelyen működik, 
oktatóink kivételesen felkészült 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. Forrai Gábor

Az érdeklődők további felvilágosítást találnak képzéseinkről és azok változatos 
kombinációs lehetőségeiről honlapunkon:
http://magyarszak.uni-miskolc.hu

Ugyaninnét az Irodalomtudományi Doktori Iskola honlapja is elérhető, az ott folyó 
oktatási és kutatási programok részletes bemutatásával.

MaGYar nYeLV- éS IrODaLOMTUDOMánYI InTézeT
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KIADÓI SZERKESZTŐ SZAKIRÁNYú TOVÁbbKÉPZÉS

Kinek ajánljuk:

A képzés célja elmélyült tudású kiadói szerkesztők képzése a kiadói munka és a 
publikációk előállításának különböző területeire. Napjainkban az információ át-
adása rendkívül fontos feladat; a megfelelő színvonalú publikálásban speciális is-
meretekkel rendelkező, professzionális szakemberekre van szükség, akik tisztában 
vannak munkájuk fontosságával és a lehető legnagyobb körültekintéssel végzik el 
feladataikat. A kiadói munka képzésünkben nem csupán könyvkiadást jelent, ha-
nem a publikációk CD-n vagy akár internetes formában való megjelentetését is 
magába foglalja.

Képzési cél:

Olyan szakembereket képzünk, akik képesek hagyományos és elektronikus úton, 
írásban és élőszóban szövegeket, és azok tartozékait közzétenni. 

Tanmenet:

A képzés órái 5 tematikus blokkba csoportosíthatóak: 
• Informatikai stúdiumok 
• Kiadói ismeretek 
• Jogi és közgazdasági ismeretek 
• Műveltségi tantárgycsoport 
• A publikálás gyakorlata

Miskolc- Egyetemváros B/2 3. em. • Tel.:06-46-565-111 ( 2162; 2120 mellék)
Web: magyarszak.uni-miskolc.hu
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TITKÁRSÁGVEZETŐ (OKJ-S) FELSŐFOKú SZAKKÉPZÉS

Kinek ajánljuk?

Ha érdekel az irodai munka és olyan szakmát szeretnél elsajátítani, amely iránt a 
munkaerőpiacon is nagy kereslet van, ugyanakkor későbbi terveid között szerepel 
az alap (BA), majd a mester (MA) diploma megszerzése is, felvételizz hozzánk! 
A gyakorlati foglalkozásokon megszerezheted az irodavezetéshez nélkülözhetet-
len tudást, elsajátíthatod a munkavégzéshez szükséges szakmai és nyelvi isme-
reteket, valamint a tantervben szereplő egyetemi alapozó tárgyakból a szükséges 
érdemjegyeket. A szakképzés során a szakmai tárgyakon kívül első és második ide-
gen nyelvet (angol és német) tanulhatsz, és a BA képzésben beszámítható egye-
temi kurzusokat teljesíthetsz.

Képzés formája:  

A képzés ideje négy (4) félév. A felsőfokú szakképzés (államilag fi nanszírozott 
és költségtérítéses) nappali tagozaton hallgatói jogviszonnyal jár. Ez azt jelenti, 
hogy a szakképzésben résztvevő hallgatókat mindazok a kedvezmények megille-
tik, amelyek az egyetemi polgárokat (kollégiumi elhelyezés, diákigazolvány). Le-
velező tagozaton utazási kedvezményt vehetnek igénybe.

A szakképesítéssel betölthető állások:

Általános titkár, gazdasági ügyintéző, egyéb számítástechnikai foglalkozások, iro-
dai adminisztrátor, írnok, egyéb ügyviteli jellegű foglalkozások.

NYELVMENTOR SZAKIRÁNY/SPECIALIZÁCIÓ
(50 kredit, 4 félév)
Ideális mindazok számára, akik az alapképzés után Alkalmazott nyelvészet mes-
terképzésre szándékoznak jelentkezni.  

A képzésben részt vevők köre:

A szakirányú képzésben a Miskolci Egyetem BTK magyar szakos hallgatói, a 
specializációban a BTK bármely szakjának hallgatói részt vehetnek két eredmé-
nyesen lezárt félév után. 

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a hallgatók a nyelvhasználat pszichológiai, neurológiai és tár-
sadalmi vonatkozásaival kapcsolatban megalapozott ismereteket szerezzenek, 
amely birtokában képesek a sikeres és a hatékony kommunikációra, érdeklődést 
kiváltó előadások és prezentációk megtartására, anyanyelvi és idegen nyelvi köz-
vetítésre a nyelvi etikett és a protokoll szabályainak betartására. Mindez hozzáse-
gíti a hallgatókat tanult szakmájuk sokoldalú elméleti és gyakorlati műveléséhez, 
kreatív alkalmazásához az iskolai munkában, a kulturális és a politikai életben.

MODern FILOLÓGIaI InTézeT
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JELNYELVI SZAKÉRTŐ SPECIALIZÁCIÓ
(50 kredit, 4 félév)
Ideális mindazok számára, akik a Bölcsészkaron megszerzett diploma mellé a 
munkaerőpiac még kiaknázatlan területén kívánnak elhelyezkedni jelnyelvi isme-
retek birtokában.

A képzésben részt vevők köre:

A Miskolci Egyetem BTK bármely szakos hallgatói. Előfeltétel: két eredményesen 
lezárt félév. 

A képzés célja:

Célunk, hogy a hallgatók a nyelvhasználat pszichológiai, neurológiai és társadal-
mi vonatkozásaival kapcsolatban megalapozott ismereteket szerezzenek, amelyek 
alapján részt vehetnek a jelnyelvvel kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzésben. 
Ezzel megalapozhatják egy, igaz, hogy nem egyetemi képzés keretein belül mű-
ködő, de a munkaerőpiacon egyre inkább keresett szakma, a jeltolmács képesítés 
megszerzését. A képzés során a hallgatók elsajátíthatják a jelnyelvi kommunikáció 
alapjait, megismerhetik a hallássérültekkel – különös tekintettel a siketekre – való 
kommunikáció módozatait, a jelnyelvet, annak grammatikáját és a siket közössé-
gek kultúráját. Jelnyelvből nyelvvizsga szerezhető.

FORDÍTÓ PROGRAM SPECIALIZÁCIÓ  
ANGOL ÉS NÉMET NYELVEN
kizárólag másodikként felvehető specializáció (50 kredit, 4 félév)

A képzésben részt vevők köre:

Angol és német szakos hallgatók, középfokú nyelvtudást tanúsító bizonyítvány-
nyal rendelkező egyéb szakos hallgatók, sikeres felvételi vizsgát követően (fordí-
tás idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre szótár segítségével).
A képzés célja és tartalma: Olyan fordítók képzése, akik képesek ellátni az írásbeli 
nyelvi köz-vetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelv-
re. Az írott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen és tartalmilag pontosan vissza 
tudják adni a célnyelven, tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi ország politikai, 
társadalmi, gazdasági és kulturális életében.

Miskolc-Egyetemváros, A/6 épület fsz. 20. szoba • Tel: 46/565-111/17-66-os mellék
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TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 
ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ 
szakirányú továbbképzés ANGOL és NÉMET nyelvből

Kinek ajánljuk?

A nyelvi közvetítés iránt az utóbbi időben világszerte megnövekedett az igény, 
ennek következtében az érdeklődés is. A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi 
Karán 1995-től folyik fordítóképzés, 2001-ben pedig elindítottuk a Társadalomtu-
dományi és gazdasági szakfordító szakirányú továbbképzést. 

Miért érdemes elvégezni a fordító képzést?

10 érv a fordító képzés mellett:
1. A világ globalizálódása miatt óriási szerepe van a nyelvtudásnak és azon belül 

a fordításnak. A XXI. század a fordítás évszázada!
2. Használható nyelvtudás és fordítói képesség nélkül senki nem tud az Európai 

Unió országaiban tanulmányokat folytatni és munkát vállalni.
3. A magyarországi álláslehetőségek jelentős része csak megfelelő szintű nyelv-

tudás és fordítói kompetencia birtokában tölthető be (ld. az újságok álláshir-
detési rovatait).

4. A hallgató megismeri a célnyelvi ország politikai, társadalmi, gazdasági és kul-
turális életét. 

5. A jelentkező megismeri a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait.
6. A diák elmélyíti és továbbfejleszti eddig megszerzett nyelvtudását.

7. Oklevéllel igazolhatja, hogy magas szinten képes ellátni az írásbe-
li és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és 
magyarról idegen nyelvre.

8. Nemcsak idegen nyelvi, hanem anyanyelvi kommunikatív kompetenciáját is fej-
leszti.

9. Bepillantást nyer a forrásnyelvi (input) és a célnyelvi (output) szöveg közötti kü-
lönleges kapcsolat rejtett dimenzióiba.

10. Betekintést nyer abba a titokzatos folyamatba, amely a fordító agyában megy 
végbe, amikor a forrásnyelvi szöveget átalakítja célnyelvi szöveggé.

A képzésben részt vevők köre:

A képzésben hagyományos vagy bármely alapfokú (BA, BSc) diplomával rendel-
kezők vehetnek részt.

Felvételi vizsga: fordítás idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre 
szótár segítségével.
A képzés időtartama: kettő (2) félév. Teljesítendő kreditek száma: 60 kredit.
A képzés célja olyan szakfordítók képzése, akik magas szinten képesek ellátni az 
írásbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen 
nyelvre. Az írott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen 
vissza tudják adni a célnyelven, ismerik a forrásnyelvi és a célnyelvi ország politi-
kai, társadalmi, gazdasági és kulturális életét, az Európai Unió intézményrendsze-
rét, valamint a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait.  
Elhelyezkedési lehetőségek: A szakfordítói szakképzettség hasznosítási lehetősége 
rendkívül széles körű. Végzett hallgatóink szakfordítóként és tolmácsként dolgoznak 
vagy olyan nyelvigényes munkakörökben helyezkednek el hazai és multinacionális 
vállalatoknál, közigazgatási és kulturális intézményekben, ahol a nyelvi közvetítés fel-
adatkörük szerves részét képezi. Büszkén mondhatjuk el, hogy két volt hallgatónk 
jelenleg Brüsszelben dolgozik, egy hallgatónk fordító irodát alapított, többen pedig 
főállású fordítóként dolgoznak különböző megyei vállalkozásoknál, cégeknél.

MODern FILOLÓGIaI InTézeT
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JELNYELVI MENTOR SZAKIRÁNYú TOVÁbbKÉPZÉS

Kinek ajánljuk?

Olyan személyeket várunk a képzésre, akik – akár valamilyen pedagógusi (óvo-
dapedagógusi, tanítói, tanári, pedagógusi, gyógypedagógusi), akár pedig jogász, 
orvosi, pszichológusi stb. diplomával rendelkeznek – s kedvet éreznek egy külön-
leges, a legtöbb ember számára új és ismeretlen nyelv megtanulására, amely nem 
az auditív, vagyis hallási, hanem a vizuális csatornán küldi üzeneteit. Kihívást is je-
lent ennek az egyáltalán nem könnyű nyelvnek az elsajátítása, valamint a rászoru-
lók számára nagyon nagy segítséget.

Miért érdemes bekapcsolódni a szakirányú továbbképzésbe? 

Mert a képzés során kiválóan megtanulja a jelnyelvi kommunikáció eszközrend-
szerét, megismeri és megérti a jelnyelvi kommunikáció alapvető fontosságát a 
siket és súlyosan hallássérült emberek életében, ismereteket szerez a siketek 
kultúrájáról, hagyományairól és törekvéseiről, megtanulja a jelnyelvi kommuni-
káció neurolingvisztikai és pszicholingvisztikai alapjait, alkalma lesz megismerni 
a jelnyelvi kommunikációhoz és a hátrányos helyzethez kapcsolódó jogi vonat-
kozásokat és megtanulja a mentor feladatkörében jelentkező konkrét teendőket.

Felvételi vizsga: szóbeli elbeszélgetés.
A képzés időtartama: A képzés három (3) féléves, mely során a hallgatók siket kö-
zösségben folytatnak gyakorlatot. 
Teljesítendő kreditek száma: 90 kredit.
Mit tanul a Jelnyelvi mentor szakirányú továbbképzésen részt vevő hallgató?
Sok, a kommunikációhoz kapcsolódó tárgyat: kommunikációelméletet; verbális és 
nem-verbális kommunikációt; pragmatikai ismereteket.

Több, a pszichológiához és a pszicho-, neuro- és szociolingvisztikához kapcsoló-
dó tárgyat. Ilyenek pl. A siketség pszichológiai vonatkozásai; Bevezetés a neuro- 
és a pszicholingvisztikába; Nyelv és társadalom.
Számos, a jelnyelvhez kapcsolódó tárgyat, pl.  Jelnyelvi alapismeretek; A jelnyelv 
grammatikája; Siketek nyelvi jogai.
Néhány további tárgyat is, mint pl. Szociológiai alapismeretek; Beszédtechnika; Eti-
kett és protokoll; Esélyegyenlőség; A mediáció alapjai.

A képzés célja:

A borsodi régióban az országos átlagnál is magasabb a siket és nagyothalló sze-
mélyek száma. A siketek B.-A.-Z. megyei szervezete titkárának tájékoztatása alap-
ján tudjuk, hogy a megyei tagság létszáma 1400 fölött van, s ennek egyharmada 
olyan siket személy, akinek életvezetése során feltétlenül segítségre van szüksé-
ge. A jelnyelvi segítők, tolmácsok száma ehhez képest ma még elenyészően kevés.

Elhelyezkedési lehetőségek:

A végzett mentorok családsegítő feladatokat láthatnak el, a siket embereknek a 
hétköznapi életben való boldogulását segítik elő, de az önkormányzatoknál elhe-
lyezkedve pedig a siket ügyfelekkel is kapcsolatot tudnak teremteni. A jelnyelvet 
ismerő pedagógusok pedig hatékony segítői lesznek az integrált oktatásban ré-
szesülő hallássérült gyerekeknek.
Prognosztizálható, hogy a jelnyelvi törvény elfogadását követően az iskolák és a 
közintézmények keresni fogják a jelnyelvi és a jelnyelvhez kapcsolódó szakmai 
ismeretekkel is rendelkező munkavállalókat. A Jelnyelvi mentor szak-
irányú továbbképzés növelni fogja a munkaerő piacon való érvénye-
sülés esélyeit.
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FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERSZAK (MA) 
ANGOL ÉS NÉMET NYELVbŐL
FORDÍTÓ SZAKIRÁNY

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
Mesterszakos fordító és tolmács, fordító szakiránnyal.
A képzési idő: négy (4) félév.
A képzés formája: nappali és levelező.
Levelező képzésen az órák péntek délután és szombaton kerülnek megtartásra.
Felvételi vizsga: fordítás idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre 
szótár segítségével. A felvételi vizsga az első idegen nyelvre vonatkozik, a máso-
dik 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 közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen 
nyelvre. Az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyel-
vileg helyesen tudják visszaadni a célnyelven, és ismerik a nyelvi közvetítés etikai 
és retorikai szabályait. Tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi országok politikai, 
gazdasági, társadalmi és kulturális életében. Megszerzett ismereteik birtokában 
alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A Fordító és tolmács mesterképzési szak fordító szakirányán végzettek ismerik:
• a fordítási és tolmácsolási tevékenység elméleti kérdéseit,

• a forrás- és célnyelvi ország nyelvi, kulturális, gazdasági és poli-
tikai életét,

• a fordító és tolmács szakma intézményrendszerét, szabványait, etikai kódexeit,
• a verbális és nem verbális kommunikáció jellemzőit,
• a protokoll vonatkozó szabályait.

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

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
Idegennyelv-tudás, jó kommunikációs készség magyar és idegen nyelven, kritikai 
attitűd, kreativitás, problémamegoldó gondolkodás, jó memória, fi gyelemmeg-
osztás és koncentráció, folyamatos önképzésre való készség, stratégiatervezés.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

Az első idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga, a máso-
dik idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga. 

Megjegyzés: Első idegen nyelv: angol vagy német, második idegen nyelv: angol, 
német francia vagy orosz.
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ALKALMAZOTT NYELVÉSZET MESTERSZAK (MA)
GENDER-NYELVÉSZET SZAKIRÁNNYAL

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Okleveles alkalmazott nyel-
vész szakos bölcsész.
A képzési idő: négy (4) félév. A képzés formája: nappali és levelező.
Nappali és levelező képzésen az órák csütörtökön és pénteken kerülnek megtartásra.
Felvételi vizsga: A szóbeli vizsgára adható pontszám maximum 90 pont. A szóbe-
li felvételi során az alkalmazott nyelvészet tárgykörébe tartozó alapismeretek (30 
pont), valamint a felvételiző nyelvészeti jártassága (30 pont), illetve általános mű-
veltsége (30 pont) kerül értékelésre.

Mivel foglalkoznak az alkalmazott nyelvészek?

Számos tévhittel ellentétben nemcsak könyvtári kutatással foglalkozó, csupa el-
vont témát boncolgató „csodabogarak”, hanem az élet által felvetett, a kom-
munikáció és a nyelvhasználat kérdéseit kutató, és a gyakorlatban is hasznosító 
szakemberek.

Mi az alkalmazott nyelvészet?

A nyelvészeti elméletek, módszerek, elképzelések, gyakorlati célú felhasználásá-
ra és a hatékony kommunikációra vonatkozó kutatások összessége, hasznos, köz-
érdekű nyelvészet.

Mi a gender szakirány?

Olyan társadalmi problémák megoldásához szükséges tudásalap, amelynek cél-
ja a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség biztosítása a nyelvhasználat alapján.

Kinek ajánljuk?

Tanítói, tanári, vagy bármilyen BA szintű diplomával rendelkező hallgató számára, 
aki a társadalom különböző nyelvigényes területein tanácsadóként vagy szakér-
tőként kíván elhelyezkedni, és akit érdekelnek a nők és a férfiak esélyegyenlősége 
megvalósítására irányuló törekvések.

A mesterképzési szak képzési célja:

• Olyan gyakorlatorientált szakemberek képzése, akik – megszerzett nyelvészeti 
és kutatás-módszertani ismereteik birtokában – a társadalom nyelvigényes te-
rületein tanult szakmájuk magas szintű művelése révén képesek a társadalmi 
szintű információáramlás előmozdítására, illetve az információhoz való hozzá-
jutás. mint alapvető emberi jog érvényesítésére.

• Olyan nyelvészek képzése, akik a nyelvhasználat alapján felismerik a nők és a fér-
fiak közötti eltérő beszélgetési stílusokat, és azt, hogy miként „láttatja” egy-egy 
nyelv a nőket, azaz miként szolgálja a nyelvhasználat a nők érdekeit.  

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 10 
kredit a lingvisztikai részdiszciplínák (nyelvtudomány) ismeretkörből.
A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhu-
zamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény ta-
nulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Elhelyezkedési lehetőségek: Nyelvi és esélyegyenlőségi szakértő-
ként az oktatásban vagy a társadalmi és gazdasági szférában. 
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ANGLISZTIKA ALAPSZAKOS bÖLCSÉSZKÉPZÉS 
(6 félév)

Kinek ajánljuk?

Ha érdekel a nemzetközi kommunikáció és úgy érzed, az angol nyelv az, amivel 
foglalkozni szeretnél, jelentkezz hozzánk!
Az anglisztika alapszakos bölcsészdiploma megfelel a 21. század elvárásainak. 
A növekvő gazdasági-társadalmi igényeknek megfelelni tudó munkaerőképzést 
biztosít, melyhez elen-gedhetetlenül szükséges a jól megalapozott, biztos nyelv-
tudás mellett a megfelelő szakmai, speciális képzettség megszerzése. Megala-
pozza a lehetőséget a Mester fokozaton (MA) történő továbbtanulásra. Fejleszti a 
kritikai gondolkodást, kommunikációs készséget.

Az anglisztika alapszakos bölcsészdiploma elhelyezkedési lehetősé-
get 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 
tematikát és pragmatikus szemléletű oktatást kínálunk. 

Választható specializáció:

Interkulturális kommunikáció specializáció, amelyet előzetes felmérés alapján ki-
mondottan a régió igényeinek rendelünk alá. 

Választható szakmai sávok:

• Nyelvészet
• Angol Irodalom és Kultúra
• Amerikanisztika

Diákcsereprogram lehetőségek:
Szakunkkal eljuthatsz Nagy-Britanniába, Finnországba, Olaszországba, Portugáli-
ába. Ne hagyd ki a nemzetközi tanulás lehetőségét!

A Miskolci Egyetemen lehetőséged van MA képzésen továbbtanulni!

MODern FILOLÓGIaI InTézeT
 anGOL nYeLV- éS IrODaLOMTUDOMánYI TanSzék
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ANGOLTANÁRI MESTERSZAK (MA)

Kinek ajánljuk?

Mindazoknak, akik az angol nyelvtudásukat a tanári pályán kívánják kamatoztat-
ni és akik bővíteni szeretnék a már meglévő angol tudásukat.

Mit kínálunk?

Az angoltanári egyetemi (MA) diplomát megszerezni kívánó hallgatóknak a BA ta-
nulmányaik során a Bölcsészettudományi Kar valamely más, nem angol szakja 
által felkínált alapképzési programjának minor változatát kell felvenniük, ami a 
Neveléstudományi Intézet 10 kreditpontos pedagógiai programjával egészül ki. 
A BA tanulmányok befejeztével az MA programra szóbeli felvételi vizsgát kell ten-
ni. A felvételt nyert hallgatók 5 félév (4+1) alatt szerezhetnek angol nyelvtanári 
egyetemi szintű diplomát, és a minor szakjuk birtokában kétszakos középisko-
lai tanárként lényegesen jobb eséllyel szállhatnak versenybe a tanári állásokért, 
mint egyszakos társaik.

Hány féléves a képzés?

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

Milyen ismereteket és képességeket sajátít el az angoltanári mester-
szak hallgatója?

Az angol nyelvtanárképzésben összekapcsolódnak a pedagógiai ismeretek és ké-
pességek a magas szintű angol nyelvtudással.

Milyen szakmai jellegű ismereteket közvetítünk?

Az angol nyelvi-szakmai képzés területei a következők:
Nyelvtudományi ismeretek, kultúra és irodalomtudományi ismeretek, szakmód-
szertani ismeretek, kutatásmódszertan. A mesterszakos hallgatók pszichológi-
ai-pedagógiai tárgyait és a tanítási gyakorlatot a Tanárképző Intézet koordinálja.

A tanulmányokról: 

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Modern Filológiai Intézete Ang-
lisztika szakán az ország összes többi egyeteméhez hasonlóan a képzési program 
alapképzéssel (BA) kezdődik. Az alapképzésben a képzési idő 6 félév, és a hallga-
tók érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak specializációt és sávot (lásd 
alapképzések: anglisztika). A képzés befejezése után új felvételi eljárással vehet-
nek részt az MA képzésben.

Miskolc-Egyetemváros, A/6 épület 9. szoba • Tel: 46/565-111/22-84
E-mail: aitbruno@uni-miskolc.hu • Web: www.mfi.uni-miskolc.hu/angol
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GERMANISZTIKA, NÉMET ALAPSZAKOS bÖLCSÉSZ-
KÉPZÉS (bA)

Kinek ajánljuk?

Azoknak, akik érdeklődnek a német nyelv és kultúra iránt és akik az idegenfor-
galom, gazdaság, kultúra, média és közigazgatás különböző hazai és nemzetközi 
területein szeretnének elhelyezkedni. Célunk továbbá olyan szakemberek képzé-
se, akik német nyelvi, irodalmi és kulturális ismereteik révén mind a germanisz-
tika, mind az általános bölcsész- és társadalomtudományi területeken sokoldalú 
elméleti és gyakorlati tudásra tesznek szert, amely felkészít a mesterszintű tanul-
mányok megkezdésére.

Elhelyezkedési lehetőségek:

• idegenforgalom: idegen nyelvű prospektusok szerkesztője, kapcsolattartó kül-
földi partnerekkel utazási ügynökségeknél ill. utazási irodákban

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

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

Továbbtanulási lehetőség:

A hároméves germanisztika, német alapszak (BA) elvégzése után a hall-
gatók eredményeiknek megfelelően kétéves némettanár mesterkép-

zésre (MA) jelentkezhetnek, vagy kétéves felsőfokú szakképzésben vehetnek részt 
(Gazdasági idegen nyelvű levelező angol és német nyelven).
Képzési idő: 6 félév

Tanulmányi területek:

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

Specializációk:

Tanulmányai során a hallgató az alábbi 50 kredites specializációk közül választhat:
• Német nyelvi kulturális projektreferens-képzés
• Nyelv és nyelvhasználat
• Irodalom és kultúra (összehasonlító tanulmányok)
Költségtérítés ellenében lehetőség van a Fordítói spezializációba való bekapcso-
lódásra is. 

A képzés nappali és levelező, államilag támogatott és költségtérítéses formában 
is indul. A képzés ideje alatt a hallgatók számos ösztöndíjat pályázhatnak meg né-
met nyelvterületre.
További információ: 06-46-363-865 (gerilles@uni-miskolc.hu)
Honlap: www.uni-miskolc.hu/~wwwnemet

MODern FILOLÓGIaI InTézeT
 néMeT nYeLV- éS IrODaLOMTUDOMánYI TanSzék
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NÉMETTANÁRI MESTERSZAK (MA)

Kinek ajánljuk? 

Mindazoknak, akik a német nyelvtudásukat a tanári pályán kívánják kamatoztat-
ni, és akik bővíteni szeretnék a már meglévő német tudásukat. 

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 oklevelet szerzett,
• tanítói oklevelet szerzett, legalább jó minősítésű német műveltségi szakterü-

lettel.
A felvételi irányított elbeszélgetésből áll, ahol a felvételiző pedagógiai-pszicho-
lógiai ismereteiről nyújt képet, beszámol saját tanítási tapasztalatairól, ill. számot 
ad a német nyelvterület aktuális politikai és kulturális kérdéseire vonatkozó tájé-
kozottságáról (tájékozódási források: médiafigyelés az interneten, német nyelvű 
TV csatornák hírműsorai, nyomtatott és elektronikus sajtó).

Hány féléves a képzés?

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

Milyen ismereteket és képességeket sajátít el a némettanári mester-
szak hallgatója?

A német nyelvtanárképzésben összekapcsolódnak a pedagógiai ismeretek és ké-
pességek a magas szintű német nyelvtudással.

Milyen szakmai jellegű ismereteket közvetítünk? 

A német nyelvi-szakmai képzés területei a következők: nyelvtudományi ismere-
tek, kultúra és irodalomtudományi ismeretek, szakmódszertani ismeretek, kuta-
tásmódszertan. A mesterszakos hallgatók pszichológiai-pedagógiai tárgyait és a 
tanítási gyakorlatot a Tanárképző Intézet koordinálja.

Elhelyezkedési lehetőségek:

A némettanári mesterszakot végzettek pedagógiai és német nyelvi képzettségük 
birtokában elhelyezkedhetnek mint nyelvtanárok általános iskolákban, középisko-
lákban és nyelviskolákban. Szaknyelvi és szaknyelvtanítási ismereteik birtokában 
szakiskolákban is taníthatnak. A diploma megszerzéséhez szükséges magas szin-
tű nyelvi ismeret a nemzetközi 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, (gerilles@uni-miskolc.hu)
Honlap: www.uni-miskolc.hu/~wwwnemet/

Miskolc- Egyetemváros A/6 fszt. 27 szoba • Tel.:06-46-363-865; 565-111/22-88 
E-mail: gerilles@uni-miskolc.hu • Web: www.uni-miskolc.hu/~wwwnemet
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GAZDASÁGI IDEGEN NYELVŰ MENEDZSER  
akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés (nappali és levelező tagozat)

A képzés célja: 

A képzés keretében a hallgatók két nyelvet, az angolt és a németet tanulják általá-
nos és szaknyelvi órákon. A képzés célja nyelvi és szakmai ismeretek megszerzése. 

Továbbtanulási lehetőség:

A képzésben szakképesítést szerző hallgatóknak lehetősége van továbbtanulni az 
egyetemünkön folyó angol vagy német alapképzésben.  Képzési idő: 4 félév

Tanulmányi területek:

• Az angol és a német nyelv tanulása, idegen nyelvi írásbeli és szóbeli kommu-
nikáció

• Ügyintézés két idegen nyelven
• Idegen nyelvű rendezvényszervezés
• Gazdasági, külkereskedelmi és kommunikációs tanulmányok (magyar nyelven) 

Tantárgyak:

Alapismeretek: 
1. Anyanyelvi kommunikáció
2. Idegen nyelvi alapozó kommunikáció angol és német nyelven

Szakmai ismeretek:  
1. Idegen nyelvi üzleti kommunikáció angol és német nyelven

2. Gazdasági ismeretek magyar nyelven
3. Idegen nyelvi gazdasági szaknyelvi ismeretek angol és német 
nyelven

Felvételi követelmények:

Középiskolai érettségi bizonyítvány, az egyik nyelvből középszintű érettségi vagy 
középfokú akkreditált nyelvvizsga, a másik nyelv alapfokú ismerete.

A képzés nappali és levelező, államilag támogatott és költségtérítéses formában 
is indul. 
A képzésben résztvevők munkaerő-piaci helyzetét jelentősen javítja, hogy két ide-
gen nyelvet tanulnak párhuzamosan, s így lényegesen jobb eséllyel helyezked-
hetnek külföldi érdekeltségű vállatoknál, mint a csak egy nyelvet beszélő társaik. 

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

MODern FILOLÓGIaI InTézeT
 néMeT nYeLV- éS IrODaLOMTUDOMánYI TanSzék
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MEGHIRDETETT KÉPZÉSEINK:

Képzés megnevezése Képzési forma
Pedagógia alapképzési szak (BA) Nappali és levelező
Tanár szak (MA) (A tanári mester-
szakokhoz tartozó tanári modul: an-
goltanár, etikatanár, filozófiatanár, 
némettanár, magyartanár, mérnökta-
nár, történelemtanár)

Nappali és levelező

Közoktatási vezető 
Levelező, szakirányú továbbképzés: 
megújult képzési struktúrával, mely a 
pedagógus szakvizsgára is felkészít

Gyermekvédelmi pszicho-patrónus Levelező, szakirányú továbbképzés
Akkreditált 30 órás pedagógus-
továbbképzések

Iskolai tehetségfejlesztés
Az iskolai fegyelmezetlenség kezelése

Csecsemő- és kisgyermekgondo-
zó, -nevelő

Levelező

Pedagógus továbbképzések*
(nem akkreditált)

Egyedi megállapodások alapján 
(5–25 órában)

*A 93/2009. Kormány rendelettel módosított 277/1997 Kormány rendelet 5. §-a alapján: 
Az (1) bekezdésben foglalt hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka tel-
jesíthető az e bekezdésben foglaltak útján együttesen: (…) d) harminc foglalkozási óránál 
rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyi-ben a képzési idő leg-
alább az öt órát eléri.

PEDAGÓGIA ALAPSZAK
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, 

minisztériumokban pedagógiai ismereteket igénylő munkakörök betöltésére

A szemináriumi képzés módszertana terén a miskolci Tanárképző Intézet kiter-
jedten alkalmazza a kooperatív tanulási módszereket, a szerepjátékon alapuló 
kommunikációs gyakorlatokat és a projektmódszert. Felhasználjuk a digitális pe-
dagógiában rejlő lehetőségeket. Hallgatóinkat a korszerű konstruktív pedagógia és 
reflektív gondolkodás irányába orientáljuk. Jelentős tananyag-fejlesztéseink van-
nak a projektpedagógia, a tevékenység-központú módszerek és a professzioná-
lis kommunikáció terén.
A PEDAGÓGIA szakot elvégző hallgatóinkat a munkaerőpiacra készítjük fel az 
együttműködési készség, csapatmunka, egyéni kreativitás, önálló munkavégzési 
képesség sokoldalú fejlesztésével.

Tanárképző InTézeT
Miskolc-Egyetemváros, Gyermekváros Földszint 

Tel: (46) 565-228, (46) 565-111 / 21-30 • Fax: (46) 565-239
E-mail: nevelesi@gmail.com • Web:http://www.tanarkepzo.hu
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POLITOLÓGIA ALAPSZAK
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 jo-
gosít fel: tudó-sok, elemzők, tanácsadók lehetnek a politikában, lehetnek újság-
írók, dolgozhatnak a közigazgatásban, a gazdaságban. A politológus diploma 
nem csupán egy ismert végzettséget, de széleskörű szakmai ismereteket, elem-
zési technikákat, számos területen hasznosítható gondolkodásmódot ad.

Kiknek ajánljuk?

Akik érdeklődnek a politika iránt, s szeretnék tudni, hogyan működik. Akik közéleti 
pályára készülnek, s el akarják sajátítani a tudnivalókat. Akik középiskolában a tör-
ténelem, a társadalomismeret vagy a fi lozófi a iránt érdeklődtek, de úgy gondolják, 
hogy a gyakorlati életben fognak elhelyezkedni.

A képzés célja:

Korszerű politikatudományi ismeretekkel és megfelelő szakmai gyakorlattal ren-
delkező szakemberek képzése, akik alkalmasak a politika művelésére, tudásuk to-
vábbadására, kutatásokban való részvételre és a demokratikus politikai kultúra 
terjesztésére.

Intézetünkről:

1993 óta képeznek a Miskolci Egyetemen politológusokat nappali és levelező for-
mában is – ez volt az első önálló egyszakos politológusképzés az országban. Azóta 
végzett diákjaink közül számosan ismert politológusok, politikai elemzők, köz-
életi- és gazdasági szereplők lettek. A rendes tantervi oktatást intenzív diákélet, 
külföldi ösztöndíj pályázatok és szakmai gyakorlati lehetőségek gazdagítják. Az 
Intézet munkatársai között elismert tudósok 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
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POLITIKATUDOMÁNY MESTERSZAK

Kiknek ajánljuk?

Politológia alapszakot végzettek mellett mindenkinek, aki szeretné elmélyíteni 
politikatudományi ismereteit, magasabb szintű politikatudományi tanulmányok-
ra készül, vagy politikai kommunikációs területen szeretne specializálódni.

Előfeltételek:

Bárki jelentkezhet politikatudomány mesterszakra, akinek van legalább alapsza-
kos diplomája! Végzettségétől függően azonban elképzelhető, hogy a képzés so-
rán néhány kiegészítő tárgyat el kell majd végeznie vagy korábbi tanulmányai 
során elvégzett tárgyakat kell elismertetnie. Politológus, nemzetközi tanulmá-
nyok, társadalmi tanulmányok igazgatásszervező alapszakos végzettségűek, po-
litológus, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi viszonyok, közigazgatás osztatlan 
képzésben szerzett végzettségűek esetében azonban semmilyen további előfel-
tétel nincs! Akik politológia minor szakot végeztek, szintén mentesülnek a továb-
bi kiegészítő tanulmányok alól.

Milyen többletet ad az alapszakhoz képest?

A magasabb szintű diploma mellett két szakirányban enged specializálódni (poli-
tikai kommunikáció, elméleti-módszertani). Ezenkívül nem csupán kiegészíti, el-
mélyíti az alapszakos ismereteket a már tanult területeken, de további területekre 
is betekintést enged. A képzésben nagy szerepet kapnak a mindennapi szakmai 
életben jól használható ismeretek is: az érveléstechnikától a prezentáció- és pro-
jektkészítésen át a szövegalkotási készségek fejlesztéséig.

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

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

Kiknek ajánljuk? 

Azoknak, akiket érdekel, hogy mi az emberi viselkedés mozgatórugója, akik kíván-
csiak arra, hogy hogyan működik a társadalom körülöttük. Akik meg szeretnének 
ismerkedni különféle kultúrákkal, népekkel, szokásokkal. Azoknak, akik meg sze-
retnék fejteni, hogy miért viselkedik az ember csoportban másképp, mint egyé-
nileg. Azoknak, aki meg szeretnék tudni, hogy mi az a deviancia, létminimum, 
szórás, szubkultúra, medián, társadalmi alrendszer…

Várjuk azokat, akik:

Elég bátrak ahhoz, hogy szembenézzenek saját magukkal, hogy meg merjenek 
ismerni másokat,  ahhoz, hogy segítsék az eligazodást társadalmunkban, és elég 
bátrak ahhoz, hogy számoljanak, elemezzenek, kutassanak.

Kik vagyunk? 

A Szociológia alapszakos képzést a Szociológiai Intézet koordinálja. 
Az Intézet általános célkitűzése olyan, humanisztikus értékek iránt elkötelezett, 
társadalomkritikai érzékkel rendelkező, alkotó szellemű szakemberek képzése, akik 
széles körű társadalomelméleti, társadalomtörténeti, szociálpszichológiai, elméle-
ti és empirikus társadalomkutatási és informatikai módszertani ismeretekkel ren-
delkeznek. Elsajátították a hazai és európai társadalmak és társadalmi folyamatok 

valamint a globalizációs tendenciák elemzésének szakmai ismeretanyagát és 
készségeit illetve képesek a szociológiai ismeretek oktatására és önál-

ló elméleti és empirikus kutatásra.
Emellett tudják ismereteiket a gyakorlatban is alkalmazni:

társadalmi struktúrák; szervezeti és emberi viszonyok, illetve folyamatok elem-
zése; adatfelvétel, adatelemzés; döntés előkészítés; szociológiai, közvélemény- és 
piackutatás; környezeti és hatástanulmányok készítése terén, mind kutató, okta-
tó, mind pedig gazdasági, politikai, igazgatási, társadalmi és kulturális, állami, ön-
kormányzati és civil, a versenyszférában vagy azon kívül működő intézményekben 
és szervezetekben. 

Az Intézetben 13 főállású és egy másodállású oktató dolgozik. Az oktatás során le-
hetőség van egyes kurzusok idegen nyelven történő hallgatására. 
Az Intézet számos nemzetközi kapcsolattal és Erasmus cserediák kapcsolattal ren-
delkezik, illetve egy 12 országot érintő nemzetközi projekt tagjaként részképzési le-
hetőséget kínálunk Hollandiában. 

Az Intézet szociológiai kutatásokat végez ( a hallgatók bevonásával) az alábbi té-
mákban: társadalmi rétegződés, mobilitás; információs társadalom; marginali-
záció, hátrányos helyzetű 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 három éves szociológia alapszakos (BA) képzés keretében szociológia alapsza-
kos szakelőadó szakképzettség szerezhető.
A hallgatók minden félévben különböző terepgyakorlat során szerezhetnek jártas-
ságot szociológiai kutatások kivitelezésében. 

SzOCIOLÓGIaI InTézeT
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Elhelyezkedési lehetőségek: 

Államigazgatási szerveknél, civil szervezeteknél, pályázatírással kapcsolatos te-
rületeken, piac- és közvéleménykutató cégeknél, önkormányzatoknál, szociális és 
oktatási intézményekben, kutatóintézetekben, területfejlesztéssel, szociális fej-
lesztésekkel kapcsolatos cégeknél
Továbbtanulási lehetőségek: 
Lehetőség van Szociológia mesterképzésben továbbtanulni, melyet szintén a Szo-
ciológiai Intézet koordinál, illetve egyéb, a Miskolci Egyetem vagy más egyetemek 
mesterképzéseiben – elsősorban társadalomtudományi, szociális, bölcsészettu-
dományi területeken.

SZOCIOLÓGIA MESTERSZAK

Kiknek ajánljuk? 

Azoknak, akiket a társadalmi folyamatok és jelenségek mélyebb megértése mo-
tivál, akiket munkájuk során a szociológiai szemléletmód érvényesítése motivál-
ja, akiket a különféle élethelyzetben élő társadalmi csoportok jobb megismerése 
motivál, azoknak, akik kellően motiváltak ahhoz, hogy kérdezzenek, hallgassanak, 
elemezzenek, feltárjanak, írjanak társadalmi kérdésekről

Várjuk azokat, akik: 

Kellően kreatívak ahhoz, hogy a különféle szociológiai módszereket bátran kombi-
nálják, a társadalom leírására vonatkozó elméletek rejtett összefüggéseit megért-
sék, hogy új, érdekes, releváns kérdéseket tegyenek fel, hogy a szociológia bevett 
módszereit és elméleteit szabadon használhassák és értelmezzék,  hogy megtalál-
ják 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 szerez-
hető. 

A képzés célja olyan társadalomtudományi felkészültséggel rendelkező szakem-
berek képzése, akik a társadalmi élet különböző területein (elsősorban a politika, 
kutatás, oktatás, kultúra, média, kisebbségvédelem, gazdasági élet, társadalom-
tervezés és -irányítás) önállóan vagy teamben végzendő döntéshozói, irányítási, 
tervezési, szervezési, szakértői, kutatási és oktatási feladatok felelősségteljes el-
végzésére képesek.
A végzettek megfelelő elméleti és gyakorlati tudással, interdiszciplináris ismere-
tekkel és nemzetközi kitekintéssel rendelkeznek.
Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés ke-
retében történő folytatására.

A képzés szakirányai: Kommunikáció és médiaszociológia, Kisebbségszocio-
lógia

Miskolc-Egyetemváros, B/2 Ép. 1 em. • Tel.: (46) 565-111 (2184 mellék) 
Web: http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu 
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TÖRTÉNELEM ALAPSZAK 
„A TÖRTÉNELEM AZ ÉLET TANÍTÓMESTERE”

(HÉRODOTOSZ)

MIÉRT ÉPP A TÖRTÉNELEM?

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

ismeretet és módszert sajátíthatsz el
• A történelem tanulása más bölcsész- és társadalomtudományok megértésében 

is nélkülözhetetlen (fi lozófi atörténet, művészettörténet, irodalomtörténet, szo-
ciológia stb.)

• az alapismeretek megszerzésén túl a hallgatók a történelmi folyamatok áttekin-
tésének, 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 speciá-
lis képzés, ill. egy másik ún. minor (kis) szak elvégzése is bekerül.

• A történelem BA sikeres elvégzése lehetőséget ad a történelem mesterképzés-
re, valamint más bölcsész- és társadalomtudományi MA képzésre való jelentke-
zéshez

Képzési idő: 6 félév

A Történelem alapszak szakirányai:

• Levéltár szakirány
• Régészet szakirány
• Muzeológia szakirány

A Történelem szak specializációi:

• társadalomtörténet, 
• világtörténet 
• ipari örökségvédelem

TÖrTéneTTUDOMánYI InTézeT
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TÖRTÉNELEMTANÁRI MA
A bolognai rendszerben a történelem alapszak (BA) hat féléve után lehetőség van 
a tanulmányok folytatására történelemtanári mesterképzésben (MA). A korábbi, 
egy ciklusú képzésben elkülönült egymástól az általános iskolai tanárokat képező 
főiskolai és a középiskolai tanárokat képező egyetemi szintű tanárképzés. 
Az új szisztéma szerint tanári végzettséget csak MA-képzésben lehet szerezni. 
MA történelemtanári szakra jelentkezhet bárki, akinek főiskolai szintű történelem 
szakos diplomája van, aki elvégezte BA történelem alapszakot, de lehetőség van 
arra is, hogy nem történelem szakot végző bölcsészek is jelentkezzenek, termé-
szetesen nekik több kreditet kell teljesíteni, mivel korábban nem vettek részt tör-
ténelem szakos képzésben. 
A történelem tanári képzés során a hallgatók egyidejűleg tehetnek szert szakmai 
ismeretekre és sajátíthatják el a pedagógus szakma elméleti és módszertani, gya-
korlati ismeretanyagát.

TÖRTÉNELEM MESTERSZAK – MA
A bolognai képzési rendszerben a történelem alapszak a történelem BA 6 féléve 
után lehetőség van a tanulmányok folytatására történelem mesterképzésen (MA). 
A 4 féléves diszciplináris (tudományos) történelem mesterképzésben a korábbi 
tanulmányok folytatásaként a hallgatók elmélyülhetnek a történelemtudomány 
különböző szakterületein, és mesterdiplomájukkal a bölcsészeti és társadalom-
tudományok területén számos helyen elhelyezkedhetnek, ahol magas szintű 
történelemtudományi ismeretekre van szükség. A képzésben az általános törté-
nettudományi tárgyakon túl egyelőre három szakirányt lehet választani: 
1.) Társadalomtörténet szakirány
2.) Hadtörténet szakirány (Muzeológiai gyakorlattal)
3.) Kora újkori magyar történelem szakirány 

Mesterképzésre mind nappali, mind levelező formában lehet jelentkezni, korláto-
zott számban államilag finanszírozott helyekre, valamint költségtérítéses képzés-
re is. A mesterképzésre felvételi elbeszélgetés alapján vesszük fel a hallgatókat. 
A levelező képzés igazodik a dolgozók munkarendjéhez, így az órákat péntek dél-
után és szombaton tartjuk.

Miskolc-Egyetemváros, B/2 ép. 4 em. • Tel.: ( 46) 565-111 ( 21-59 vagy 21-34 mellék)
E-mail: bolkissi@uni-miskolc.hu, boltgbea@uni-miskolc.hu • Web: http//tortenelemszak.uni-miskolc.hu 
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