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Mit tanulhatsz a képzés során?
• Célunk a felelősen és kritikusan gondolkodó, mű-

velt és kreatív humán értelmiség képzése.
• Korszerű képzést nyújtunk magyar és világiroda-

lomból, magyar és finnugor nyelvészetből.
• Hallgatóinkat megismertetjük a kultúratudomá-

nyokkal, a művelődéstörténettel, a nyelvfilozófiával 
és a hungarológiával.

Mit kínálunk még?
• Képzésünk megalapozza a továbbtanulást magyar 

mesterszakunkon (MA), majd doktori képzésünkben 
(PhD).

• Inspiráló szellemi légkör és jó hangulat jellemzi sza-
kunkat.

• Kiemelt célunk a tehetséggondozás.
• Az elmúlt évtizedekben a tágabb régió egyik legpezs-

gőbb bölcsészettudományi műhelyét hoztuk létre.

Mire tesz alkalmassá a diplomád?
• továbbtanulásra mesterszakon: MA 4 félév (Tör-

téneti nyelvészet szakirány, Irodalomtudományi 
szakirány),

• Lehetsz:
• kulturális újságíró, kiadói és szerkesztői munkatárs,
• kultúra- és tudományszervező,
• kreatív munkatárs,
• anyanyelvi lektor,
• asszisztens a nonprofit és gazdasági szférában, 

közéleti és vállalati kommunikációs munkakörben.

BA 6 félév (Magyar nyelv és irodalom specializáció, 
Finn specializáció, Magyar minor)
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Előző évek ponthatárai

BA MA
OMA (több szakpár-

ral választható)

2018 432 (ANÁ)                84 (MNÁ)  415-322 (ONÁ)

2017 317 (ANÁ)                84 (MNÁ)  337-314  (ONÁ)

2016 321 (ANÁ)                84 (MNÁ)  384-340 (ONÁ)

MAGYARTANÁR, OSZTATLAN 
KÉPZÉS (OMA)

• Művelt és kreatív, nyitott és kritikusan gondolkodó, 
felelősségteljes és segítőkész magyartanárokat 
képzünk.

• Inspiráló szellemi légkör és jó hangulat jellemzi sza-
kunkat.

• Az alap- és középfokú oktatásban kitűnően hasz-
nálható, gyakorlatorientált képzést nyújtunk ma-
gyar és világirodalomból, magyar és finnugor nyel-
vészetből.

• Az írott és beszélt nyelv, irodalmi művek és színházi 
előadások, filmek és klipek árnyalt értelmezésére 
tanítunk.

• Hallgatóinkkal együttműködve szervezünk tanul-
mányi kirándulásokat és konferenciákat, szerkesz-
tünk folyóiratot.

• Kiváló oktatói gárdánk széleskörű tudományos 
kapcsolati hálóval és jelentős pályázati háttérrel 
rendelkezik.

• OMA 10 félév, 12 félév
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