
ALAPKÉPZÉS (BA)
SZLAVISZTIKA ALAPSZAK, 

OROSZ SZAKIRÁNY

SZLAVISZTIKAI
INTÉZET

Mit tanulhatsz a képzés során?
• Orosz nyelvtudás nélkül is jelentkezhetsz.
• A nyelven kívül megismerkedhetsz Oroszország törté-

nelmével, kultúrájával, irodalmával, az orosz emberek 
sajátos mentalitásával. 

• Tudásodat oroszországi egyetemeken, részképzés 
keretében fejlesztheted.

Mit kínálunk még?
• A szak mellé felveheted az orosz specializációt, így 

még több orosz kultúrával, irodalommal, médiával 
kapcsolatos kurzust látogathatsz.

• Választhatod a lengyel minor képzést, így két évig ta-
nulhatsz párhuzamosan lengyelül is.

• Az alapképzés (BA) befejezése után kétéves mester-
képző programunkon (MA) mélyítheted el tudásod. Itt 
az orosz nyelvű irodalmi, nyelvészeti, kultúratörténe-
ti kurzusokon túl megismerkedhetsz az orosz üzleti 
nyelv rejtelmeivel, de bepillanthatsz a fordítás műhely-
titkaiba is.
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Képzés ideje Munkarend, irányszám

6 félév nappali 10 < 40

Specializáció

orosz specializáció, lengyel minor 

Előző évek ponthatárai

2016: 293 , 2017: 304 , 2018: 301  (ANA, ANK)

DE BTK SCAN  ME



S
ZL

A
V

IS
ZT

IK
A

I I
N

TÉ
ZE

T

Mire tesz alkalmassá a diplomád? 
• Az orosz nyelvtudás bármely állásinterjún előnyt je-

lent, akár a turisztikai, vendéglátó ipari vagy üzleti 
szférában szeretnél elhelyezkedni.

Továbbtanulási lehetőség
• Ugyanezen a szakon, BA diplomád megszerzése után, 

nálunk lehetőséged van mester szakos (MA) tanulmá-
nyok folytatására is: Szlavisztika (MA), vagy Fordító és 
tolmács mesterképzési szak – fordító szakirány (MA)

OROSZ NYELV ÉS 
KULTÚRA TANÁRA

OSZATATLAN TANÁRKÉPZÉS
Mit tanulhatsz a képzés során?
• Erre az 5+1 éves képzésre bármilyen szakpárosítással, 

orosz nyelvtudás nélkül is jelentkezhetsz.
• Orosz anyanyelvű tanárok irányításával gyorsan elsajá-

títhatod a nyelvet.
• Megismerkedhetsz Oroszország történelmével, kultú-

rájával, irodalmával, az orosz emberek sajátos menta-
litásával. 

• Tudásodat oroszországi egyetemeken, részképzés 
keretében fejlesztheted.

Mire tesz alkalmassá a diplomád? 
• Az orosz nyelvtanári pálya jó karrierlehetőséget kínál, 

de a két ország között dinamikusan fejlődő gazdasági, 
turisztikai és kulturális kapcsolatok révén bármely ál-
lásinterjún előnyt jelent az orosz nyelvtudás!
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