Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Intézmény elérhetősége:

Cím:
Postacím:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
Web:

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
DE-BTK 4002 Debrecen, Pf. 400.
(52) 512-900/62239
(52) 412-336
kustar.katalin@arts.unideb.hu
http://btk.unideb.hu

Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:
Telefonszám:
E-mail:

(52) 512-900/62555
bertalan.ibolya@arts.unideb.hu

Meghirdetett képzések 2017. szeptemberi kezdéssel

Szakirányú továbbképzések:
- angol-magyar bölcsészettudományi szakfordító (Nappali) (Debrecen)
- angol-magyar társadalomtudományi szakfordító (Nappali) (Debrecen)
- mentálhigiéné (Levelező) (Debrecen)
- német-magyar bölcsészettudományi szakfordító (Nappali) (Debrecen)
- pedagógus szakvizsga (Levelező) (Debrecen)
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Munkarend Fin.
forma
N

K

Szakirányú
továbbképzés neve

Önköltség Képzési Irányszám Képzés
Képzés Képzési
(félév)
idő
gyakorisága helye
terület
(félév)
angol-magyar
90 000 Ft
4
5 < 30
naponta Debrecen BÖLCS
bölcsészettudományi
hétfő-péntek
szakfordító

Részvétel feltétele: Bölcsészettudományi képzési területen szerzett főiskolai/egyetemi/mester/alap- szakos
oklevél, valamint az angol nyelv legalább középfokú (B2) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal, oklevéllel igazolt nyelvtudás ismerete.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: angol-magyar bölcsészettudományi
szakfordító
Kapcsolattartó/szakfelelős:
Dr. Pete László,
cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.,
tel/fax: (52) 512-926, (30) 512-900/27026,
email: pete.laszlo@arts.unideb.hu,
honlap: http://www.btk.unideb.hu
Jelentkezési határidő 2017. augusztus 20.
Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga bizonyítvány másolata.
Képzés kezdete: 2017. szeptember 11.
Egyéb információk: A kar a szakfordítói képzést bölcsészettudományi képzési területen belüli szakot
végzetteknek biztosítja. A képzés során megszerzett készségek alkalmassá teszik a képzési
követelményeket sikeresen teljesítő szakembereket, hogy szakmájuk angol nyelvű szakirodalmát az
eredetivel azonos színvonalon, tartalmilag és stilisztikailag helyesen legyenek képesek fordítani célnyelvről
magyar nyelvre és magyarról célnyelvre. Emellett a képzés biztosítja, hogy végzett szakembereink képesek
legyenek felsőfokú színvonalon idegen nyelven írásbeli és szóbeli szakmai jellegű szövegek létrehozására
és idegen nyelven felsőfokon szakmai és általános nyelvi társalgást folytatni. A jelentkezési lap letölthető a
http://btk.unideb.hu honlapról.
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Munkarend Fin.
forma
N

K

Szakirányú
továbbképzés neve

Önköltség Képzési Irányszám Képzés
Képzés Képzési
(félév)
idő
gyakorisága helye
terület
(félév)
angol-magyar
90 000 Ft
4
5 < 30
naponta Debrecen TÁRS
társadalomtudományi
hétfő-péntek
szakfordító

Részvétel feltétele: Társadalomtudományi képzési területen szerzett főiskolai/egyetemi/mester/alap- szakos
oklevél, valamint az angol nyelv legalább középfokú (B2) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal, oklevéllel igazolt nyelvtudás ismerete.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: angol-magyar társadalomtudományi
szakfordító
Kapcsolattartó/szakfelelős:
Dr. Pete László,
cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.,
tel/fax: (52) 512-926, (30) 512-900/27026,
email: pete.laszlo@arts.unideb.hu,
honlap: http://www.btk.unideb.hu
Jelentkezési határidő 2017. augusztus 20.
Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga bizonyítvány másolata.
Képzés kezdete: 2017. szeptember 11.
Egyéb információk: A kar a szakfordítói képzést társadalomtudományi képzési területen belüli szakot
végzetteknek biztosítja. A képzés során megszerzett készségek alkalmassá teszik a képzési
követelményeket sikeresen teljesítő szakembereket, hogy szakmájuk angol nyelvű szakirodalmát az
eredetivel azonos színvonalon, tartalmilag és stilisztikailag helyesen legyenek képesek fordítani célnyelvről
magyar nyelvre és magyarról célnyelvre. Emellett a képzés biztosítja, hogy végzett szakembereink képesek
legyenek felsőfokú színvonalon idegen nyelven írásbeli és szóbeli szakmai jellegű szövegek létrehozására
és idegen nyelven felsőfokon szakmai és általános nyelvi társalgást folytatni. A jelentkezési lap letölthető a
http://btk.unideb.hu honlapról.
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Munkarend Fin.
Szakirányú
Önköltség Képzési Irányszám
forma továbbképzés
(félév)
idő
neve
(félév)
L
K
mentálhigiéné 140 000 Ft
4
30 < 80

Képzés
gyakorisága
előzetesen
egyeztetett
pénteki és
szombati
napokon

Képzés
helye

Képzési
terület

Debrecen BÖLCS

Részvétel feltétele: Legalább alapképzési szakon szerzett oklevél a következő képzési területeken:
bölcsészettudomány, társadalomtudomány, művészet, művészetközvetítés, orvos- és egészségtudomány,
pedagógusképzés, jogi és igazgatási, gazdaságtudományok, nemzetvédelmi és katonai, sporttudomány,
hitéleti.
A felvétel feltétele a felvételi beszélgetésen való megjelenés, amely a szakmai gyakorlatra és a jelentkezés
motívumaira irányul. Időpontja egyeztetés szerint.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: mentálhigiénés szakember
Kapcsolattartó/szakfelelős:
Czeglédi Renáta / Dr. Pék Győző,
cím: 4032 Debrecen, Komlóssy út 45-47.,
tel/fax: (52) 512-900/23432, (52) 512-968,
email: mentalhigiene.db@gmail.com,
honlap: http://psycho.unideb.hu/mentalhigiene
Jelentkezési határidő 2017. augusztus 20.
Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint egyéb végzettségeket igazoló okirat.
Képzés kezdete: 2017. szeptember 11.
Egyéb információk: További információk a http://psycho.unideb.hu/mentalhigiene honlapon. A szakon
végzettek alkalmasak az alkalmazkodási zavarok pszichológiai hátterének, dinamikájának felismerésére;
mentálhigiénés preventív lépések, beavatkozások megtervezésére és alkalmazására; adott célcsoportot
érintő mentálhigiénés programok kidolgozására, kivitelezésére, hatékonyságának mérésére, az eredmények
értelmezésére (pl. drog prevenciós programok, egészségfejlesztés és fenntartás programja, dohányzás elleni
programok, munkahelyet, szervezeteket egészségesebbé tevő programok). A jelentkezési lap letölthető a
http://btk.unideb.hu honlapról.
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Munkarend Fin.
forma
N

K

Szakirányú
továbbképzés neve

Önköltség Képzési Irányszám Képzés
Képzés Képzési
(félév)
idő
gyakorisága helye
terület
(félév)
német-magyar
90 000 Ft
4
5 < 30
naponta Debrecen BÖLCS
bölcsészettudományi
hétfő-péntek
szakfordító

Részvétel feltétele: Bölcsészettudományi képzési területen szerzett főiskolai/egyetemi/mester/alap- szakos
oklevél, valamint az német nyelv legalább középfokú (B2) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal, oklevéllel igazolt nyelvtudás ismerete.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: német-magyar bölcsészettudományi
szakfordító
Kapcsolattartó/szakfelelős:
Dr. Pete László,
cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.,
tel/fax: (52) 512-926, (30) 512-900/27026,
email: pete.laszlo@arts.unideb.hu,
honlap: http://www.btk.unideb.hu
Jelentkezési határidő 2017. augusztus 20.
Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga bizonyítvány másolata.
Képzés kezdete: 2017. szeptember 11.
Egyéb információk: A kar a szakfordítói képzést bölcsészettudományi képzési területen belüli szakot
végzetteknek biztosítja. A képzés során megszerzett készségek alkalmassá teszik a képzési
követelményeket sikeresen teljesítő szakembereket, hogy szakmájuk német nyelvű szakirodalmát az
eredetivel azonos színvonalon, tartalmilag és stilisztikailag helyesen legyenek képesek fordítani célnyelvről
magyar nyelvre és magyarról célnyelvre. Emellett a képzés biztosítja, hogy végzett szakembereink képesek
legyenek felsőfokú színvonalon idegen nyelven írásbeli és szóbeli szakmai jellegű szövegek létrehozására
és idegen nyelven felsőfokon szakmai és általános nyelvi társalgást folytatni. A jelentkezési lap letölthető a
http://btk.unideb.hu honlapról.
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Munkarend Fin.
forma
L

K

Szakirányú
továbbképzés
neve
pedagógus
szakvizsga

Önköltség Képzési Irányszám
Képzés
(félév)
idő
gyakorisága
(félév)
150 000 Ft
4
10 < 80
két hetente
péntekszombat

Képzés
helye

Képzési
terület

Debrecen

PED

Részvétel feltétele: Alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések): tanító, óvodapedagógus,
konduktor, gyógypedagógus; b) tanári oklevél.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus
Kapcsolattartó/szakfelelős:
Kapcsolattartó: Juhász Judit
Szakfelelős: Dr. Szabó József,
cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., tel/fax: (52) 512-900/22087,
email: juhasz.judit@tek.unideb.hu,
honlap: http://www.tanarkepzes.unideb.hu
Jelentkezési határidő 2017. augusztus 20.
Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint egyéb végzettségeket igazoló dokumentumok.
Képzés kezdete: 2017. szeptember 11.
Egyéb információk:
A Bölcsészettudományi Kar specializációi:
Gyakorlatvezető mentortanár – érdeklődni lehet: Veressné Dr. Gönczi Ibolya, cím: 4032 Debrecen,
Egyetem tér 1. tel.: (52) 512-900/22094, e-mail: gonczi.ibolya@arts.unideb.hu, honlap: http://ni.unideb.hu
Mérés-értékelés – érdeklődni lehet: Dr. Buda András, cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. tel/fax: (52)
512- 900/22224, e-mail: buda.andras@arts.unideb.hu, honlap: http://ni.unideb.hu
Közoktatás vezetői – érdeklődni lehet: Dr. Chrappán Magdolna, cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. tel.:
(52) 512-900/22228, e-mail: chrappan.magdolna@arts.unideb.hu, honlap: http://ni.unideb.hu
Családi életre nevelés – érdeklődni lehet: Dr. Engler Ágnes, cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. tel.: (52)
512-900/22489, e-mail: engler.agnes@arts.unideb.hu, honlap: http://ni.unideb.hu
Mentálhigiéné – érdeklődni lehet: Czeglédi Renáta, cím: 4032 Debrecen, Komlóssy út 45-47., tel/fax: (52)
512- 900/22432, e-mail: czegledi.renata@arts.unideb.hu, honlap: http://psycho.unideb.hu/mentalhigiene
Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás – érdeklődni lehet: Czeglédi Renáta, cím: 4032 Debrecen, Komlóssy
út 45-47., tel/fax: (52) 512- 900/22432, e-mail: czegledi.renata@arts.unideb.hu, honlap:
http://psycho.unideb.hu/tehetseggondozas
Etika – érdeklődni lehet: Szakályné Lantai Lilla, cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., tel/fax: (52) 512900/22573, e-mail: lantai.lilla@arts.unideb.hu
Egyéb: 19-20. századi filozófia, Francia, Hon- és népismeret, Latin, Magyar nyelv és irodalom, Német,
Történelem, Vallástudomány
A jelentkezési lap letölthető a http://btk.unideb.hu honlapról.
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