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Tisztelt Felvételiző!

A Bölcsészettudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik legfiatalabb fa-
kultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelen-
jenek az egyetem oktatási palettáján. Mára ugyanis a Miskolci Egyetem igazi, klasszikus universitasszá vált, 
amely hét karán és egy független intézetében a felsőoktatási képzések rendkívül széles skáláját kínálja a felvé-
telizőknek. A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, végzett hallgatóink azóta sikeresen helyt állnak 
akár az oktatás, a tudomány, a kultúra, illetve a média világában, akár a gazdaság szféráiban. Mi sem bizonyítja 
jobban az itt végzettek elismertségét, mint hogy egyetemünk rektora is a Bölcsészettudományi Karon tanult.
Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy karunk előkelő helyet foglal el oktatói kiválósága 
alapján a hazai felsőoktatásban. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk folytán a hallgatók jelentős szám-
ban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. 
Karunkon nem csak klasszikus bölcsész szakok várják a felvételizőket, hiszen színes képzési palettánk a pe-
dagógusképzésekre, sőt a modern társadalomtudományi területekre is kiterjed. Szakjaink így izgalmas pályák 
sokaságára nyitnak ajtót a diplomások előtt. Összesen 12 alapszakra (BA), 10 mesterszakra (MA), 20 osztatlan 
tanári szakpárra, továbbá 7 rövid ciklusú közismereti tanári szakra várjuk a felvételizőket. Fontos hangsúlyozni, 
hogy valamennyi meghirdetett alap-, osztatlan- és mesterképzés elérhető állami ösztöndíjas formában is, 
függetlenül attól, hogy egyetemünk immár magánegyetemként folytatja oktatási és kutatási tevékenységeit.
A bölcsészkaron diplomázottak elhelyezkedési esélyeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci 
helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. Ezt igazolhatják a Diplomás Pályakövetési Rendszer objektív eredményei, amelyek 
a felvi.hu portálon is megtekinthetőek. A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek lehetőségeit. 
Karunk a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként továbbra is meghatározó oktatási és kutatási cent-
rumként kívánja ellátni feladatait – a régió, a társadalom szolgálatában.

Dr. Illésné Dr. Kovács Mária, 
a Bölcsészettudományi Kar dékánja

Dékáni köszöntő
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A Miskolci Egyetem Európa első felsőfokú bányászati-kohászati tanintézményének,
a Selmecbányai Akadémiának a jogutódja, melynek históriája egészen 1735-ig nyúlik visz-
sza. A XX. századi magyar történelem viharai Sopronon keresztül sodorták Északkelet-
Magyarországra az ősi, selmeci eredetű karokat, hogy aztán Miskolc határában kiépüljön
az ország legszebb, legzöldebb campusa. Borsod-Abaúj-Zemplén megye szívében az in-
tézmény valódi otthonra talált, és szerteágazó universitasszá fejlődött.
A Miskolci Egyetem a magyar felsőoktatásban lezajlott változások idején is megőrizte egy-
ségét és sokszínűségét: karain és intézeteiben továbbra is a műszaki képzésterületektől 
a gazdaságtudományi, jogi és egészségügyi területeken keresztül egészen a bölcsészet-
és társadalomtudományi, sőt a zeneművészeti képzésekig terjedő skálán kívnál seregnyi 
lehetőséget mind a humán, mind a reál érdeklődésű felvételizők számára. Tervezzen valaki
akár mérnöki, jogászi, közgazdászi, bölcsészeti, pedagógiai, társadalomtudományi,

egészségügyi vagy éppen zeneművészeti szakon továbbtanulni, a Miskolci Egyetemen 
biztosan megtalálja számításait. Az intézmény tudományos műhelyeiben mintegy 
700 fős oktatói-kutatói állományt foglalkoztat – mellettük pedig több mint 100 dok-
torandusz dolgozik –, a hallgatók létszáma pedig megközelítőleg 9 ezer főt számlál.

Város a városban: a miskolci campus
Amíg a főváros és más nagyvárosok egyetemei jellemzően nem egyetlen egyetemi vá-
rosrészben helyezkednek el, addig Miskolcon egész más a helyzet. Az Egyetemváros itt 
valóban város a városban, ahol az intézmény valamennyi kara, kollégiuma, illetve egyéb 
oktatási és szolgáltatási létesítménye egyetlenegy helyen foglal helyet, Miskolc határá-
ban, a Dudujka-völgy zöldövezetében, Magyarország legszebb parkos-ligetes campusán.
(A Miskolci Egyetem felkerült a világ 500 legzöldebb felsőoktatási intézményének listájára, 
amelyet az University of Indonesia publikált.)
Az Egyetemvárosban ráadaásul máig élnek és virágoznak a selmeci diákhagyományok is,
amelyek különleges élményekkel és értékekkel gazdagítják a hallgatók mindennapjait.

Egyetem Miskolcon

Az egyetemi tanulmányok komolyan megterhelhetik a családok pénztárcá-
ját. Ha szeretnéd szüleid válláról levenni a terhet tanulmányaid finanszíro-
zásában, válaszd az ME Bölcsészettudományi Kart, és számíthatsz a megfe-
lelő ösztöndíj-lehetőségekre!

Ami a legfontosabb: az ME Bölcsészettudományi Kar valamennyi képzése választható ál-
lami ösztöndíjas formában, vagyis a hallgatóknak nem kell tandíjat fizetniük, a szociálisan 
rászoruló és/vagy szorgalmas hallgatók pedig számos anyagi támogatáshoz juthatnak 
tanulmányaik során: alaptámogatáshoz, rendszeres szociális ösztöndíjhoz, rendkívüli 
szociális ösztöndíjhoz, tanulmányi ösztöndíjhoz, kiemelt tanulmányi ösztöndíjhoz, ki-
emelkedő szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjhoz, köztársasági ösztöndíjhoz vagy 
éppen –  a tanárképzésen tanulók – Klebelsberg-ösztöndíjhoz.

Szeretnél megismerni más országokat és kultúrákat? Akár több hónapot is 
eltöltenél valamely külföldi egyetemen? Az ME Bölcsészettudományi Kar ki-
terjedt nemzetközi kapcsolatrendszere segít, hogy megvalósítsd álmaidat!

Régen a külföldi egyetemek csak a magyar társadalom szűk rétege számára voltak elérhe-
tőek. Napjainkban ez a legkevésbé sem igaz. A BTK-n elérhető ERASMUS és egyéb külföldi 
ösztöndíjak segítségével a vállalkozó szellemű hallgatók hasznos külföldi tapasztalatokkal 
gazdagíthatják diákéveiket. Az ajtók a kar valamennyi hallgatója előtt nyitva állnak. Gra-
nada vagy Köln? Krakkó, Nápoly vagy Róma? Csupán néhány város azok közül, amelyek 
évről évre várják az ME-BTK hallgatóit. A feltétel mindössze a megfelelő szintű nyelvtudás.

KÉPZÉSI SZINTEK ÉS FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS (OT)
Osztatlan tanárképzésre emelt szintű érettségi vizsgával vagy BA-n szerzett diplomával 
lehet jelentkezni.*

ALAPKÉPZÉS (BA)
Általában három éves (hat féléves) képzések.Jelentkezni emelt szintű érettségi* vizs-
gával vagy diplomával lehet.
A szociális munka BA alapszak esetében a képzéshez egy hetedik félév (összefüggő szak-
mai gyakorlat) is járul, míg a gyógypedagógia BA alapszak esetében 8 féléves a képzés, 
amelyből az utolsó félév szintén összefüggő szakmai gyakorlat. 

DISZCIPLINÁRIS (NEM TANÁRI)MESTERKÉPZÉS (MA)
Kétéves (négy féléves), tanári végzettséget nem adó diszciplináris képzések, amelyekre 
alapszakos vagy régi rendszerű egyetemi, illetve főiskolai diplomával lehet jelentkezni!

TANÁRI MESTERKÉPZÉS (MA)
A képzés révén diplomások juthatnak rövidebb úton tanári végzetséghez.

DOKTORI (PHD) KÉPZÉS
PhD képzésre régi rendszerű egyetemi vagy mesterképzésen szerzett diplomával lehet 
jelentkezni. A 2+2 éves képzés végén tudományos fokozat szerezhető.

* A kötelező és/vagy választható felvételi (emelt szintű érettségi) tantárgyak listáját lásd
a felvi.hu portálon, a felvételi tájékoztatóban.

Ösztöndíjak Képzési szintek
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OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

Az osztatlan képzés lényege, hogy a hallgató tanulmányait egyetlen összefüggő, 4+1 vagy
5+1 éves képzés során folytathatja, attól függően, hogy általános vagy középiskolai tanári
végzettséget szerez. A tanárképzés kizárólag szakpáros formában végezhető, vagyis min-
den esetben egy szakpárt, két szak kombinációját szükséges a felvételi lapon megjelölni.
A diplomás hallgató így két tantárgy tanítására feljogosító végzettséget szerez.

Tanárképzés a Miskolci Egyetemen
A Tanárképző Intézet fiatalos tanári csapattal, befogadó, nyitott és rugalmas szellemiség-
gel várja leendő hallgatóit, és határozott célja, hogy a jövőben az itt végzett diplomások is 
hasonló attitűddel lépjenek a tanári pályára. A miskolci tanárképzés specifikus jegye, hogy 
nemcsak a jobb sorsú és tehetséges fiatalok képzésére készíti fel hallgatóit, hanem arra is, 
hogyan motiválhatják és taníthatják eredménnyel a hátrányosabb helyzetű gyermekeket.
Az osztatlan tanárképzés egy erősen támogatott képzési terület, ahol a hallgatók speciális, 
kizárólag a tanárképzésben elnyerhető ösztöndíjakhoz juthatnak. A Miskolci Egyetemen 
jelenleg 20 szakpár választása lehetséges – valamennyi szakpár végezhető általános is-
kolai és középiskolai tanári végzettséget nyújtó formában is. (A szintúgy választható zene-
tanári képzésekről a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet adhat bővebb tájékoztatást.)

Diploma után
Az osztatlan tanárképzés biztos életpályát ígérő, általános vagy középiskolai tanári vég-
zettséget ad, ám nem zárja be az egyéb ajtókat sem a hallgatók előtt: a tanári végzett-
ségű diplomások a tapasztalatok szerint az élet számos területén megállják a helyüket: a 
kultúra világában éppúgy, ahogy például a gazdaság szféráiban. A tanárképzés a tudo-
mányos életpályát is megnyithatja a hallgatók előtt.

Szakpárok:
• angol nyelv és kultúra tanára – etikatanár
• angol nyelv és kultúra tanára – földrajztanár
• angol nyelv és kultúra tanára – magyartanár
• angol nyelv és kultúra tanára – média-, mozgókép- és kommunikációtanár
• angol nyelv és kultúra tanára – német nyelv és kultúra tanára
• angol nyelv és kultúra tanára – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
• földrajztanár – etikatanár
• földrajztanár – magyartanár
• földrajztanár – média-, mozgókép- és kommunikációtanár
• földrajztanár – német nyelv és kultúra tanára
• földrajztanár – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
• magyartanár – etikatanár
• magyartanár – média-, mozgókép- és kommunikációtanár
• magyartanár – német nyelv és kultúra tanára
• magyartanár – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
• média-, mozgókép- és kommunikációtanár – német nyelv és kultúra tanára
• média-, mozgókép- és kommunikációtanár–történelemtanár és állampolgári ismeretek
• német nyelv és kultúra tanára – etikatanár
• német nyelv és kultúra tanára – történelemtanár és állampolgári is-

meretek tanára
• történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára – etikatanár

További, diplomások számára hirdetett, rövid ciklusú tanárképzések 
a 19. oldalon.

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

OT BA

Tanárképző Intézet
Tel: (46) 565-228 E-mail: titkarsag@tanarkepzo.hu Web: www.tanarkepzo.hu

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
(46) 565-111 (21-71) Email: bolszucs@uni-miskolc.hu Web: magyarszak.uni-miskolc.hu

GYÓGYPEDAGÓGIA (BA)

A szak célja olyan diplomás pedagógusok képzése, akik korszerű elméleti, módszertani 
és gyakorlati ismeretek, illetve képességek birtokában hatékony segítséget nyújtanak a 
tanulásban akadályozott, valamint a tanulási, érzelmi és viselkedészavarokkal élő, egyéb 
pszichés fejlődési zavart mutató, személyiségfejlődésükben atipikus gyermekeknek, 
fiataloknak, felnőtteknek, kognitív, szociális és személyes kompetenciáik fejlesztéséhez, 
funkciózavaraik korrekciójához, illetve kompenzációjához, életviteli nehézségeik kezelé-
séhez, rehabilitációjukhoz, valamint integrációjukhoz.
A képzés során érdekes gyakorlati tevékenységek, állatasszisztált specializációk (kutya, 
ló), változatos terepmunka (iskolák, szociális ellátó helyek, gyermekvédelem, büntetés-
végrehajtás, kórház) vár minden érdeklődőt.

Szakirányok: 
pszichopedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógiája.

Diploma után
A hallgatók a két szakirányon szerzett kompetenciáik révén 
a tanulásban akadályozott és a tanulási, érzelmi, visel-
kedészavarokkal élő, személyiségfejlődésükben eltérést
mutató népességet segítik azzal, hogy tudásuk és képes-
ségeik révén komplex gyógypedagógiai fejlesztés, nevelés, 
oktatás, habilitáció és rehabilitáció végzésére, biztosítására 
lesznek képesek. Gyors elhelyezkedésükre (köz)oktatási,
szociális vagy éppen egészségügyi intézmények egyaránt 
lehetőséget teremtenek.

MAGYAR ALAPKÉPZÉS (BA)

Az alapképzés két nagy területre tagozódik: irodalomtudományira és nyelvtudományira.
Az irodalomtudományi szakterületen folyó képzés célja, hogy a hallgatókat megbízható 
ismeretekkel lássa el a magyar és a világirodalom fejlődésének folyamatairól, az emberi-
ség írott örökségéről. Megismerteti a hallgatókat az irodalom történetileg változó társa-
dalmi feltételeivel, intézményrendszerével, az irodalmi műalkotások létmódjának állandó 
és változó elemeivel. A nyelvtudományi szakterületen folyó képzés célja a magyar nyelv 
természetének, történeti fejlődéséből levezethető sajátosságainak megismertetése. Min-
dezek mellett képessé válnak arra is, hogy árnyaltan tudják kifejezni magukat: szóban és 
írásban is egyaránt választékosan tudjanak megnyilatkozni. A képzés olyan ismeretekkel, 
készségekkel ruházza fel a hallgatókat, amelyekből az élet számos területén profitálhatnak. 

Választható specializáció: 
anyanyelvi asszisztens, irodalom és kultúratudomány

Diploma után
A hagyományos kutatói munkakörökön, valamint a kép-
zettséghez közvetlenül kapcsolódó munkahelyeken túl 
elsősorban a közigazgatásban, az uniós intézményrend-
szerekben és feladatokban, a versenyszféra nyelvtudást 
és kommunikációs, illetve elemzési készséget igénylő 
részében, a médiában, az állami, önkormányzati és civil 
kulturális intézményekben, a projektmenedzsmentben, 
általános szervezési feladatok terén számítanak a magyar 
szakos bölcsészekre.
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ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉS (BA)

A képzés az angol nyelv, irodalom és kultúra világa mellett a nemzetközi kommuni-
káció elméletébe és gyakorlatába vezeti be hallgatóit. Az anglisztika alapszakos böl-
csészdiploma minden szempontból megfelel a 21. század elvárásainak. A növekvő 
gazdasági-társadalmi igényeket kielégítő munkaerő-képzést biztosít, amelyhez elen-
gedhetetlenül szükséges a jól megalapozott, biztos nyelvtudás, a fejlett kritikai gon-
dolkodás és a kommunikációs készség mellett a magas színvonalú szakmai képzettség 
megszerzése. A képzés során három szakmai sáv választható: nyelvészet, angol iro-
dalom és kultúra, valamint amerikanisztika. Az anglisztika alapszakos hallgatók vá-
laszthatják a germanisztikát kétéves minor szakként. Az idegennyelvi alapszak és 
minor elvégzése után, a hallgatók teljes kreditbeszámítással folytathatják tanulmá-
nyaikat osztatlan tanár szakon, vagy választhatják a fordító  és tolmács mesterképzést.

Választható specializáció: angol kulturális és természeti örökség, dráma és 
előadóművészet, interkulturális kommunikáció

GERMANISZTIKA ALAPKÉPZÉS (BA)

A képzés a német nyelv és kultúra iránt érdeklődők számára, illetve azok számá-
ra ajánlott, akik az idegenforgalom, a gazdaság, a kultúra, a média és a közigaz-
gatás különböző hazai és nemzetközi területein szeretnének elhelyezkedni. A 
germanisztika alapképzés célja olyan szakemberek képzése, akik német nyelvi, irodal-
mi és kulturális ismereteik révén mind a germanisztika, mind az általános bölcsész- 
és társadalomtudományi területeken sokoldalú elméleti és gyakorlati tudásra tesznek 
szert. A tantárgyak a nyelvgyakorlatok mellett kulturális, nyelvészeti, irodalmi és mé-
diatudományi ismereteket egyaránt lefednek. A germanisztika alapszakos hallgatók 
választhatják az anglisztikát kétéves minor szakként. Az idegennyelvi alapszak és mi-
nor elvégzése után, a hallgatók teljes kreditbeszámítással folytathatják tanulmánya-
ikat osztatlan tanár szakon, vagy választhatják a fordító és tolmács mesterképzést.

Választható specializációk: interkulturális kommunikáció és projektmunka, nyelv és 
nyelvhasználat, fordító (utóbbi költségtérítés ellenében)

Modern Filológiai Intézet
Miskolc–Egyetemváros, A/6-os épület 20. Tel: (46) 565-111 (17-66-os mellék) E-mail: nyefarago@uni-miskolc.hu Web: www.mfi.uni-miskolc.hu

BA

Diploma után
Az idegennyelv-tudás a siker egyik legfontosabb kulcsa a munkaerő-piacon, ennek meg-
felelően az anglisztika, illetve a germanisztika alapképzésen végzett diplomások hazai és 
nemzetközi cégeknél, az idegenforgalom területén, a média világában, az önkormány-

zati és az állami szférában egyaránt megtalálhatják számításaikat. Emellett a képzésük 
folytatását jelentő angol vagy német fordító és tolmács mesterképzésen vagy számos 
további bölcsész, társadalomtudományi és egyéb mesterképzésen tanulhatnak tovább.

BA
TÖRTÉNELEM ALAPKÉPZÉS (BA)

A múlt megismerése elengedhetetlen kulcs a jelen problémáinak megértéséhez is. A tör-
ténelem alapképzés keretében tudományos kutatással foglalkozó történészek kalauzolják 
a hallgatókat a történettudomány világába – bemutatva a történetírás legújabb ered-
ményeit és felvázolva annak legfontosabb irányzatait. A képzés egyfelől megalapozhatja 
a tudományos életpályát is, másfelől olyan széles látókörű értelmiséget képez, amely az 
élet számos területén kamatoztathatja magas szintű rendszerező képességét és tudását.

Választható specializációk: levéltár, muzeológia

Diploma után
A hallgatók történelem mesterképzésen haladhatnak tovább a történésszé válás útján, ám 
az alapképzés számos más, bölcsész-, társadalom- vagy éppen gazdaságtudományi MA 
képzésekre is belépőt jelenthet. A diplomások végzettségük szerint levéltárakban, múzeu-
mokban és egyéb közgyűjteményekben egyaránt elhelyezkedhetnek, de a kultúra és a mé-
dia világa, illetve az állami és a gazdasági szféra is várja a jól képzett, művelt diplomásokat.

RÉGÉSZET ALAPKÉPZÉS (BA)

Az önálló régészeti képzés több kar tudásállományán és infrastruktúráján alapul, hiszen 
Miskolcon a Bölcsészettudományi Kar mellett a Műszaki Anyagtudományi és a Műszaki 
Földtudományi Kar is részt vesz a régészek képzésében, amely így a bölcsészeti mellett 
erős természettudományi alapokat is nyújt a régészhallgatóknak. A képzés kifejezetten 
gyakorlatorientált: ásatási gyakorlatok, terepgyakorlatok és muzeológiai gyakorlatok egy-
aránt az alaptanterv részét képezik. Az intézet illetve nemezetközi projektjei pedig a leg-
jobb gyakorlati lehetőségeket teremtik meg a miskolci régészhallgatók számára.

Szakterületek: őskor (kötelező szakterület), archeometria, roncsolásmentes régészetet

Diploma után 
A képzésen végzett diplomások – régész-technikusi beosztásban – elsősorban a régé-
szeti feltárásokat végző múzeumoknál és egyéb intézményeknél helyezkedhetnek el, vagy 
mesterképzéseken folytathatják tanulmányaikat. Emellett valamennyi, a bölcsész alap-
képzések elvégzése után megnyíló ajtó nyitva áll a régészeten végzett hallgatók előtt is.

Történettudományi Intézet
Miskolc–Egyetemváros, B/2-es épület 4 em. Tel: (46) 565-111 (21-34-es mellék) E-mail: boltgbea@uni-miskolc.hu Web: tti.uni-miskolc.hu
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NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK (BA)

A nemzetközi tanulmányok alapképzés célja, hogy a nemzetközi kapcsolatok világában 
eligazodni képes, a nemzeti és a regionális érdekeket megfelelően képviselni tudó, a glo-
bális problémák iránt érzékeny, az európai integrációs folyamatból származó kihívások 
kezelésére alkalmas, más kultúrák megismerésére nyitott értelmiségieket képezzen, akik 
hazai vagy nemzetközi vállalati, illetve kormányzati és nem-kormányzati szervezeteknél 
képesek nemzetközi kapcsolattartásra, a kreatív problémakezelésre és az összetett fel-
adatok rugalmas megoldására, továbbá felkészültek tanulmányaik mesterképzésben tör-
ténő folytatására.
A miskolci képzés nemcsak szemléletmódjában, de ismeretanyában is speciális, hiszen 
Amerika, valamint Kína és Kelet-Ázsia szélesebkörű megismerésére is lehetőséget nyújt. 
Több nemzetközi és hazai partnerrel együttműködésben fejlesztjük a képzés háttereként 
szolgáló tananyagokat, valamint számos intézménnyel, céggel állunk kapcsolatban, me-
lyek a szakmai gyakorlatok bázis-intézményei is egyben. 

Diploma után
A nemzetközi tanulmányok szakon végzettek nemcsak 
állami, magán-, egyházi, vagy civil szervezeteknél, ha-
nem multinacionális vállalatoknál, valamint kis-, közep- és 
nagyvállalkozásoknál is elhelyezkedhetnek – olyanoknál, 
amelyek sikeres nemzetközi tevékenységében nélkülöz-
hetetlen a magas szinten képzett, a nemzetközi viszonyok 
elméleti és gyakorlati összefüggéseit ismerő, idegen nyel-
veken jól kommunikáló diplomás szakemberek megléte.

POLITIKATUDOMÁNYOK ALAPKÉPZÉS (BA)

Politológust már mindenki látott, főleg televízióban, amint érdekes vagy kevésbé érde-
kes megjegyzéseket fűzött a legújabb politikai eseményekhez. De a politológus diploma 
egy ennél sokkal változatosabb szakma művelésére jogosít fel: tudósok, elemzők, tanács-
adók lehetnek a politikában; lehetnek újságírók; dolgozhatnak a közigazgatásban, a gaz-
daságban. 
A képzés célja korszerű politikatudományi ismeretekkel és megfelelő szakmai gyakorlattal 
rendelkező szakemberek képzése, akik alkalmasak a politika művelésére, tudásuk tovább-
adására, kutatásokban való részvételre és a demokratikus politikai kultúra terjesztésére. A 
képzésért felelős Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete ennek megfelelően kor-
szerű elméleti tudást nyújt a középiskolából frissen kikerült vagy egyéb képzésben már 
részesült hallgatóknak, másfelől igyekszik a gyakorlatban is használható technikai isme-
reteket átadni és alapvető kompetenciákat kialakítani. 

Diploma után 
A politikatudományok alapképzésen végzett diplomások 
mint politikai elemzők, politikai újságírók, szerkesztők he-
lyezkedhetnek el, vagy pártok szakértői stábjaiban, tudo-
mányos elemző- és kutató műhelyekben, az önkormányzati 
szférában, minisztériumokban, kormányzati szerveknél, az 
Országgyűlés Hivatalában és a média világában találhatják 
meg számításaikat. A képzés politikatudomány mesterkép-
zésen folytatható, ám a politikatudományok alapszakos dip-
loma számos további mesterképzésre is belépőt jelenthet.

Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete
Miskolc–Egyetemváros, B/2-es épület 1. em. Tel: (46) 565-111 (21-84-es mellék) E-mail: btk.atti@uni-miskolc.hu Web: atti.uni-miskolc.hu

BA
SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉS (BA)

A képzésért felelős Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének (ATTI) célja, hogy a 
humanisztikus értékek iránt elkötelezett, társadalomkritikai érzékkel rendelkező, alkotó 
szellemű szociológus szakemberek képezzen. A szociológia egy, a társadalmi jelensége-
ket vizsgáló tudomány, amely ismeretanyagával és kutatási módszereivel az egyes tár-
sadalmi csoportok és jelenségek megismeréséhez és formálásához egyaránt hozzájárul. 
A BA képzés hallgatói elsajátíthatják a szociológiai ismeretanyaghoz szorosan kapcsoló-
dó szaktudományok alapjait, és a szociológia területén megfelelő elméleti és gyakorlati 
felkészültség birtokában kaphatják meg diplomájukat. A hallgatók minden félévben kü-
lönböző terepgyakorlatok során szerezhetnek jártasságot a szociológiai kutatásokban. Az 
ATTI mindemellett előszeretettel vonja be hallgatóit kutatási tevékenységeibe, amelyek 
olyan témákat vizsgálnak, mint például a társadalmi innovációk generálásának, a közössé-
gek fejlesztésének lehetőségei, családszociológiai problémák lehetséges megoldásai, stb.

Diploma után:
A diplomások állami szerveknél, civil szervezeteknél, önkormányzatoknál, pályázatírással 
kapcsolatos területeken, piac- és közvéleménykutatással, területfejlesztéssel vagy szociá-
lis fejlesztésekkel foglalkozó cégeknél, szociális és oktatási intézményekben, illetve kutató-
helyeken egyaránt elhelyezkedhetnek, vagy tovább tanulhatnak szociológia MA képzésen, 
vagy más, elsősorban bölcsész, társadalom- vagy gazdaságtudományi mesterképzésen.

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉS (BA) – (Ózdon és Miskolcon is)

A szociális munka olyan segítő hivatás, amely a társadalomban különféle okokból nehéz-
ségekkel küszködő emberek szociális segítségnyújtására épül. A szociális munkások fel-
adata ilyen csoportok, közösségek vagy egyének képessé tétele arra, hogy a rendelkezésre 
álló erőforrások segítségével társadalmi integrációjuk megvalósulhasson. Az ATTI célja 
olyan szociális munkások képzése, akik felkészültek az emberi jogokon és a társadalmi 
igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősíté-
sét szolgáló szakmai szociális munka végzésére, emellett képesek az ember és társadalmi 
környezete közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszo-
nyok, szociális problémák megelőzésére, kezelésére. A hallgatók a képzés során elsajátítják 
az ehhez szükséges szociális, szociológiai, közgazdaságtani, társadalom- és szociálpolitikai, 
pszichológiai, (nép)egészségügyi, információs technológiai, jogi és igazgatási alapismere-
teket. A gyakorlatorientált képzést a 7. félévben 300 órás szakmai gyakorlat teszi teljessé. 

Diploma után:
A végzett hallgatók szociális és gyermekvédelmi területeken, iskolákban, az egészségügy-
ben, a bűnmegelőzés területén, állami, egyházi, magán és civil szervezeteknél, a szociá-
lis igazgatás területein, illetve szociális projektek, stratégiák készítése területén egyaránt 
megtalálhatják számításaikat. A továbbtanulni vágyók számos, elsősorban bölcsészet-, 
társadalom- és gazdaságtudományi mesterképzésre léphetnek tovább diplomájukkal.

Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete
Miskolc–Egyetemváros, B/2-es épület 1. em. Tel: (46) 565-111 (21-84-es mellék) E-mail: btk.atti@uni-miskolc.hu Web: atti.uni-miskolc.hu

BA
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KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA (BA) 

A kulturális antropológia alapszakos képzésünket azoknak ajánljuk, akiket érdekel, hogy 
miképp működik a világ, ami körül vesz minket. Azoknak, akik szoktak gondolkozni azon, 
hogy miért élnek és viselkednek másként a különböző kultúrákban élő emberek. Azoknak, 
akik tennének azért, hogy csökkenjenek a társadalmi előítéletek és azoknak, akik szeretnék 
megtanulni a fotózást és a videózást. A BA kulturális antropológiai képzés olyan gyakor-
lati társadalomtudományi tudást nyújt, amellyel az itt végzett hallgató képes felismerni 
a kulturális-társadalmi élethelyzeteket jellemző legfőbb problémákat, de ezek mozgató-
rugóit is megérti, így a különféle a megoldások kidolgozásában is sikeres részt vehet.  A 
hallgatók a képzés során terepgyakorlatokon és hathetes egybefüggő szakmai gyakorla-
ton vesznek rész, melyek segítségével kellő jártasságot szereznek az antropológiai kutatás 
végzésében, a társadalmi problémák megismerésében és kezelésében. 

Diploma után
A képzés során megszerzett tudás, látásmód és kulturális érzékenység bármely környezet-
ben hatékony a jövő munkavállalójának, akár az állami, önkormányzati, civil-nonprofit vagy 
piaci-vállalkozói szféra valamely szakterületén helyezkedik el az antropológus diplomás.

SZABAD BÖLCSÉSZET (BA)

A szabad bölcsészet alapszak hét tudásterület – etika, esztétika, filmtudomány, filozó-
fia, kommunikáció, művészettörténet, vallástudomány – ismeretanyagát tartalmazza. Az 
alapképzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a klasszikus és a jelenkori kultú-
rát, jártasak a szellemi alkotások értelmezésében, eligazodnak napjaink vizuális és digitális
világában, illetve magas színvonalú elemzési és kommunikációs képességekkel rendel-
keznek. A szak a Bölcsészettudományi Kar kicsiben. Széleskörű, interdiszciplináris képzést 
nyújt, ezért az oktatásban egyaránt részt vesznek történészek, nyelvészek, irodalmárok, 
szociológusok, politológusok és antropológusok. A legnagyobb csoportot a filozófusok al-
kotják. A sokoldalúságról az előbbiek, a tudás bölcseleti megalapozásáról és szellemi el-
mélyítéséről az utóbbiak gondoskodnak. 

Választható specializációk: 
filozófia, etika, esztétika, kommunikáció

Diploma után
A szakon nyert végzettséggel a legkülönbözőbb kulturális és közigazgatási intézmények-
nél, a kulturális szolgáltatásban, illetve más ágazatok olyan területein lehet elhelyezkedni, 
amelyek az ember szellemi, kulturális és kommunikációs tevékenységével kapcsolatosak.
Az alapképzés elvégzése után a tanulmányok folytatása, kiteljesítése és magas szintű be-
fejezéseképpen kétéves mesterképzésre lehet jelentkezni az egyetemen. 
A Filozófia Tanszék elsősorban a diszciplináris filozófia mesterképzést, illetve a kulturális 
mediáció mesterképzést kínálja a Miskolci Egyetemen.

Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete 
Miskolc–Egyetemváros, C/1-es épület 3. em. Tel: (46) 565-221 E-mail: btkvat@uni-miskolc.hu Web: kvat.uni-miskolc.hu; filozofia.uni-miskolc.hu  

BA
FILOZÓFIA DISZCIPLINÁRIS MESTERKÉPZÉS (MA)

Azoknak ajánlott, akik érdeklődnek az elméleti filozófia, a gyakorlati filozófia, valamint
a filozófiatörténet iránt, s 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.

Felvételi előkövetelmény: 
A filozófia diszciplináris mesterképzésre felvételizni bölcsészeti képzési területen szerzett 
180 kredites BA elvégzése után lehet.

Diploma után
A szabad bölcsészet szak által megnyitott utakon jelen képzés már vezetői pozíciók betöl-
tésére is feljogosíthat, valamint megteremtheti a lehetőséget, hogy a mesterképzés után
a hallgató tudományos pályára lépve PhD képzésen folytassa tanulmányait.

KULTURÁLIS MEDIÁCIÓ MESTERKÉPZÉS (MA)

A mesterképzést azok számára ajánljuk, akik elkötelezettek a kultúra vagy valamely kul-
turális/művészeti terület irányában; érdeklődnek a kultúraközvetítés, a kultúraterjesztés 
elméleti és gyakorlati kérdései iránt. Ideális a szak elvégzése azoknak, akik jövőbeli hi-
vatásukat kulturális szakértőként képzelik el. A nálunk végzett szakemberek a megszer-
zett kommunikációs készségek birtokában elsősorban az adott kulturális intézmény/
környezet elemzési, szervezési, irányítási és fejlesztési feladatait látják el, továbbá külön-
böző kulturális projektek tervezésében és menedzselésében vállalnak részt. A kulturá-
lis mediáció mesterképzésen végezettek alkalmasak lesznek a szociokulturális társadalmi 
folyamatokelemzésére, a szükségletek-igények felmérésére és megjelenítésére, a kultúra 
tartalma, a kultúra alkotói és a különböző társadalmi csoportok közötti mediálásra, a pro-
fesszionális kultúraközvetítésre.

Felvételi előkövetelmény
Megegyező a filozófia diszciplináris mesterképzés felvételi követelményeivel.

Diploma után
A végzettek okleveles kulturális mediátorként alkalmassá válnak kulturális projektek ter-
vezésére, működtetésére és ellenőrzésére, továbbá az adott kultúra/kulturális terület kép-
viseletére, itthon vagy külföldön egyaránt.

Filozófia Tanszék 
Miskolc–Egyetemváros, B/2-es épület 2. em. Tel: (46) 565-221 E-mail: bollev@uni-miskolc.hu Web: filozofia.uni-miskolc.hu

MA
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Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék
Tel: (46)565-111(17-66) E-mail: nyefarago@uni-miskolc.hu Web: fordito.uni-miskolc.hu

KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA MESTERKÉPZÉS (MA)

A mesterképzés az átalakuló magyar társadalom változási folyamataival természetszerűleg 
együtt járó gyakorlati kérdések, regionális és országos szinten jelentkező problémák, 
krízishelyzetek értelmezésére és megoldására képes szakemberek képzését szolgálja. 
A képzés célja olyan gyakorlati társadalomtudományi tudással rendelkező szakemberek 
képzése, akik a kulturális antropológia elméleteinek, módszertanának, kutatástechnikái-
nak ismeretében szerzett tudásuk révén képesek a kulturális-társadalmi élethelyzeteket 
jellemző problémák, változási folyamatok és konfliktusok felismerésére, megértésére,
elemzésére, illetve a társadalmi élet alakításában tevőleges szerepet játszó intézmények, 
szervezetek döntéseinek tudományosan megalapozott szakvéleménnyel való segítésére;
megoldási javaslatok kezdeményezésére és a társadalmi problémák megoldásában, 
végrehajtásában döntéshozó szakemberként való közreműködésre. 

Felvételi előkövetelmény: Alap- vagy osztatlan szakon szerzett diploma.

Diploma után 
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 munkat-
erületen. A kulturális antropológia az alkalmazott társadalomtudományi ismereteket 
követelő piaci szektorban, a versenyszféra meghatározott területein (pl. turizmus, 
humánerőforrás-menedzsment) is érvényesülésre alkalmas szaktudást közvetít.

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉS ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL

A képzés célja olyan fordítók képzése, akik szakszerűen látják el az írásbeli és a szóbeli 
nyelvi közvetítés feladatait idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Ismerik 
a nyelvi közvetítés etikai, protokolláris és retorikai szabályait, a számítógépes fordítás-
támogató eszközök használatát, tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi országok politi-
kai, gazdasági, társadalmi és kulturális életében. A képzés fejleszti a kommunikációs kész-
séget, a kreativitást, a problémamegoldó gondolkodást, a memóriát, a stratégiatervezést, 
továbbá a figyelemmegosztást és a koncentrációt is.

Választható specializáció: szaknyelv és fordítás

Felvételi előkövetelmény: A mesterképzésbe való belépéshez az első idegen nyelvből 
(angol vagy német) államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga, míg
a másik idegen nyelvből (angol, német) államilag elismert középfokú (B2), komplex tí-
pusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Diploma után
A végzett hallgatók fordítóirodákban, hazai 
és nemzetközi cégeknél, a médiában, il-
letve kormányzati és állami hivatalokban 
vagy az idegenforgalom területén, továbbá 
civil szervezeteknél is elhelyezkedhetnek.

Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék
Tel: (46) 565-221 E-mail: btkvat@uni-miskolc.hu Web: kvat.uni-miskolc.hu

MA
SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉS (MA)

A képzés elsősorban azok számára lehet ajánlott, akiket egyaránt motivál a társadalmi fo-
lyamatok és jelenségek mélyebb megértése, a szociológiai szemléletmód érvényesíté-
se és a különféle élethelyzetben lévő társadalmi csoportok jobb megismerése, valamint 
elég motiváltak ahhoz, hogy kérdezzenek, hallgassanak, elemezzenek, feltárjanak és írja-
nak társadalmi kérdésekről. A szociológia mesterképzés várja azokat, akik kellően kreatí-
vak ahhoz, hogy a különféle szociológiai módszereket bátran kombinálják, a társadalom 
leírására vonatkozó elméletek rejtett összefüggéseit megértsék annak érdekében, hogy 
új, érdekes, releváns kérdéseket tegyenek fel és hogy megtalálják a szociológus lehetsé-
ges szerepeit a mai társadalmi keretek között. A képzés célja a fentiekkel összefüggésben 
olyan társadalomtudományi felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése, akik a tár-
sadalmi élet különböző területein (elsősorban a politika, kutatás, oktatás, kultúra, média, 
kisebbségvédelem, gazdasági élet, társadalomtervezés és -irányítás) önállóan vagy team-
ben végzendő döntéshozói, irányítási, tervezési, szervezési, szakértői, kutatási és oktatási 
feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. A végzettek megfelelő elméleti és gya-
korlati tudással, interdiszciplináris ismeretekkel és nemzetközi kitekintéssel rendelkeznek. 

Választható specializációk: kommunikáció és médiaszociológia; kisebbségszociológia

Diploma után
A mesterképzésen végzett diplomások állami szerveknél, civil szervezeteknél, önkor-
mányzatoknál, pályázatírással kapcsolatos területeken, piac- és közvéleménykutatással, 
területfejlesztéssel vagy szociális fejlesztésekkel foglalkozó cégeknél, szociális és ok-
tatási intézményekben, illetve kutatóhelyeken egyaránt elhelyezkedhetnek, akár 
döntéshozóivezetői pozíciókban is, vagy doktori képzésen folytathatják tanulmányaikat.

TÖRTÉNELEM DISZCIPLINÁRIS MESTERKÉPZÉS (MA)

A történelem diszciplináris (tudományos) mesterképzés főleg azok számára ajánlott, akik 
alapos elmélyedésre vágynak a történettudomány részterületein, és maguk is nyitottak 
a tudományos életpályára. A mesterképzésen a kreditek többségét már választott szak-
irányán, az őt érdeklő szakmai részterület tanulmányozásával szerezheti meg a hallgató.

Választható specializációk: hadtörténet; kora újkori és újkori magyar történelem;
művelődéstörténet; társadalomtörténet

Felvételi előkövetelmény
A felvételi a történelem osztatlan vagy osztott képzésben végzett diplomások mellett 
nyitott a másfajta előképzettséggel bíró diplomások előtt is, ám a nem történelem szakos 
diplomák esetében előzetes kreditegyeztetési eljárás szükséges, amelynek függvényében 
lehetséges, hogy bizonyos kiegészítő tantárgyakat kell hogy elvégezzen majd a hallgató.

Diploma után
A mesterképzés elsősorban tudományos, kutatói pályára képez, ám a végzett hallgatók
az élet számos területén hasznosíthatják széles látókörüket, kritikai gondolkodásukat, így
a kulturális intézmények mellett az állami s a versenyszférában is megállhatják a helyüket.

Történettudományi Intézet
Tel: (46) 565-111 (21-34) E-mail: boltgbea@uni-miskolc.hu Web: tti.uni-miskolc.hu

MA

Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete
Tel: (46) 565-111 (21-84) E-mail: btk.atti@uni-miskolc.hu Web: atti.uni-miskolc.hu
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Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete
Miskolc–Egyetemváros, B/2-es épület 1. em. Tel: (46) 565-111 (21-84-es mellék) E-mail: btk.atti@uni-miskolc.hu Web: atti.uni-miskolc.hu

MA
POLITIKATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉS (MA)

A mesterképzés a politológia alapképzésen végzettek mellett mindenkinek lehetősé-
get teremt, aki szeretné elmélyíteni politikatudományi ismereteit, magasabb szintű po-
litikatudományi tanulmányokra készül, vagy politikai kommunikációs területen szeretne 
specializálódni. A képzésben nagy szerepet kapnak a mindennapi szakmai életben jól 
használható ismeretek is: az érveléstechnikától a prezentáció- és projektkészítésen át a 
szövegalkotási készségek fejlesztéséig. 

Felvételi előkövetelmény: Bárki felvételt nyerhet, akinek van legalább alapszakos
diplomája. Végzettségétől függően viszont elképzelhető, hogy néhány kiegészítő tárgyat 
is teljesítenie kell, vagy korábbi tanulmányai során elvégzett tárgyakat kell elismertet-
nie. Politológus, nemzetközi tanulmányok, társadalmi tanulmányok, igazgatásszervező 
alapszakos végzettségűek, valamint politológus, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi vi-
szonyok és közigazgatás osztatlan képzésben vagy politiológia minor szakon végzettek 
esetében szerzett végzettségűek esetében azonban semmilyen további előfeltétel nincs.

Választható specializációk: politikai kommunikáció; elméleti-módszertani

Diploma után
A politikatudomány mesterképzésen végzett diplomások még versenyképesebbek lesznek 
a politikai elemzői, politikai újságírói és szerkesztői, politikai szakértői, valamint kormány-
zati-önkormányzati, minisztériumi, országgyűlési, illetve egyéb, politológusi tudást igény-
lő állások esetében, továbbá magas szintű kommunikációs és rendszerező készségüket
az élet számos területén kamatoztathatják, például a gazdasági szférában is. A mesterkép-
zés mindemellett a legmagasabb szintű, PhD képzésre is belépőt jelenthet.

CENTRAL EUROPEAN STUDIES (MA)

Not only for foreigners! This is an English language MA program started by University of 
Miskolc from Academic Year 2016/2017. The Institute of Applied Social Sciences welcomes 
all students from every country who are interested in the nations of Central European 
countries, political, social or cultural history of the region, and would like to study in a 
Central European university, in English language. The Central European Studies is a master 
degree (MA) program including history, cultural anthropology, sociology, political science 
and linguistics. 
The program aims to train experts who, with the help of their acquired space-specific 
knowledge, are able to carry out tasks related to foreign affairs, economics, research, 
representation, intercultural relations, diplomacy of culture and organization in relation to 
the Central European region. The graduates will be able to carry out such tasks in scientific, 
media related, diplomatic, entrepreneurial, institutional and cultural settings. Graduates of 
the program will be prepared to continue their studies at doctoral level.

More information: Central European Studies - University of Miskolc, Faculty of Arts
(uni-miskolc.hu)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉS (MA)

Főleg azon hallgatók számára ajánlott, akik szakmai elmélyedésre vágynak az irodalom- 
vagy a nyelvtudomány valamely területén, és tanulmányaik lezárását követően eséllyel kí-
vánnak felvételizni a bolognai felsőoktatás harmadik szintjére, a doktori (PhD) képzésre.
A négy féléven át tartó mesterképzésen a kreditek túlnyomó többségét már az érdeklő-
désének megfelelő szakirányos képzésben, vagyis az őt érdeklő szakmai részterület tanul-
mányozásával szerzi meg a hallgató, merthogy a képzés második félévétől kezdve óráinak 
túlnyomó többségét már az általa választott specializáció keretein belül teljesíti.

Választható specializációk: a régiség irodalomtörténete; a modernitás irodalomtör-
ténete (19-20. század); nyelv, társadalom, kultúra; szövegtan és stilisztika

Felvételi előkövetelmény
A felvételi a magyar szakon osztatlan vagy osztott képzésben végzett diplomások mel-
lett nyitott a másfajta előképzettséggel bíró diplomások előtt is, azonban a nem magyar 
szakon szerzett diplomák esetében előzetes kreditegyeztetési eljárás szükséges, amely-
nek függvényében lehetséges, hogy tanulmányai során bizonyos kiegészítő tantárgyakat 
kell hogy elvégezzen a hallgató.

Diploma után
A mesterképzés elsősorban tudományos, kutatói pályára képez, ám a végzett hallgatók az 
élet számos területén hasznosíthatják széles látókörüket, kritikai gondolkodásukat és mű-
veltségüket, így a kulturális intézmények mellett az állami és a versenyszférában egyaránt 
megállhatják a helyüket. Sikeresen felvételi után a hallgatók folytathatják, elmélyíthetik 
tanulmányaikat az ME BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájában.

RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS

2017 szeptemberétől – országos szinten – új rendszerű tanárképzés jelent meg a fel-
sőoktatásban, mivel a korábbi, bolognai rendszerű tanárképzések jogszabályi változás 
miatt már nem hirdethetőek. Az alapképzésben szerzett oklevéllel (BA) csak osztatlan ta-
nárképzésre lehet jelentkezni: az alapképzésben szerzett kreditek beszámításra kerülnek, 
és attól függően, hogy a jelentkezőnek megfelelelő-e a minor szakja vagy sem, változó
a képzési idő (5-8 félév). A régi rendszerű főiskolai, egyetemi oklevéllel, illetve tanítói vagy 
diszciplináris mesterszakos (MA) diplomával rendelkezők úgynevezett rövid ciklusú, ta-
nári mesterképzésekre jelentkezhetnek, a képzési idő előképzettségtől függően változik.

Közismereti tanárképzések (2, 4 vagy 5 félév):
• angol nyelv és kultúra tanára
• erkölcstan- és etikatanár
• földrajztanár
• magyartanár
• média-, mozgókép- és kommunikációtanár
• német nyelv és kultúra tanára
• történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév):
egészségügyi tanár; közgazdásztanár; mérnöktanár

A felvételiző az elektronikus jelentkezés benyújtása előtt tájékozódjon a www.felvi.hu 
oldalon, illetve feltétlenül indítsa el az előzetes kreditelismerési eljárást a Bölcsészettu-
dományi Karon. A szükséges űrlap 2016 december elejétől érhető el az ME BTK honlapján.

MA

MA

Tanárképző Intézet
Tel: (46) 565-228 E-mail: titkarsag@tanarkepzo.hu Web: www.tanarkepzo.hu

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
(46)565-111(21-71) E-mail: bolszucs@uni-miskolc.hu Web: magyarszak.uni-miskolc.hu



16

DOKTORI (PHD) KÉPZÉS

Az ME Bölcsészettudományi Kar keretében Irodalomtudományi Doktori Iskola működik, 
amelyben szövegtudományi-textológiai centrumú posztgraduális oktatás folyik. Szöveg-
tudományi doktori program Magyarországon egyedül e képzőhelyen érhető el, oktatóink 
kivételesen felkészült szakmai tudást testesítenek meg ezen a területen.
A PhD hallgatók egyfelől szervezett képzésben vesznek részt, másfelől saját PhD-témájuk-
ban tudományos kutatómunkát végeznek, amelyhez mind témavezetőjük, mind a Dokto-
ri Iskola folyamatos támogatást nyújt számukra. A képzés elvégzésével, majd a megfelelő 
doktori disszertáció megvédésével tudományos (PhD) fokozat szerezhető.

A doktori iskolában jelenleg három doktori program választható:
1. Klasszikus szövegtudomány, vezetője: Prof. Dr. Kecskeméti Gábor
2. A modern irodalomtörténet és -elmélet modelljei, vezetője: Prof. Dr. Kabdebó Lóránt
3. Kulturális fordítástudomány, vezetője: Prof. Dr. Kappanyos András

Felvételi előkövetelmény
A PhD tanulmányok megkezdéséhez egyetemi szintű, 
tehát régi, osztatlan képzésen vagy mesterképzésen
szerzett diploma szükséges. Jelentkezni azonban nem 
a rendszerint február 15-éig lezáruló "rendes" jelent-
kezési időszakban, hanem májusig lehetséges, még-
pedig helyben, a Miskolci Egyetemen.
További tájékoztatás a felvételi módjáról az Irodalom-
tudományi Doktori Iskola honlapján olvasható (lásd
a fejlécben).

Irodalomtudományi Doktori Iskola
(46) 565-111 (21-71) E-mail: bolszucs@uni-miskolc.hu Web: uni-miskolc.hu/~bolphd

Bölcsészettudományi Kar
Tel: (46) 565-111 (22-25) E-mail: boldek@uni-miskolc.hu Web: bolcsesz.uni-miskolc.hu

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

A Bölcsészettudományi Kar mindemellett ún. szakirányú továbbképzéseket hirdet diplo-
mások számára, az egyéves (két féléves) képzések levelező tagozaton és önköltséges for-
mában végezhetők.

Választható képzések
• alkalmazott szociális gerontológia
• kiadói szerkesztő
• közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga
• kreatív írás
• pedagógus szakvizsga
• régészeti kulturális örökség, védelem és hasznosítás
• szociális menedzser
• társadalomtudományi és gazdasági szakfordító

A képzésekről, a felvételi módjáról, a jelentkezések határidejéről további információkat
a Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatala adhat.


