
TÖRTÉNELEM ALAPKÉPZÉS (BA) 

TÖRTÉNELMI
INTÉZET

Mit tanulhatsz a képzés során?
Részletesen és átfogóan megismerheted az egyes tör-
ténelmi korszakokat az ókortól napjainkig, informatikai, 
régészeti, történeti földrajzi, muzeológiai alapismere-
teket szerezhetsz. Megismerkedhetsz a politikai rend-
szerek működésével, a hadtörténet és a nemzetközi 
kapcsolatok aktuális eredményeivel, valamint a társa-
dalmak működésével.

Mit kínálunk még?
Ha a kutatói pályát szeretnéd választani, akkor a deb-
receni és regionális intézményekkel meglévő kapcsola-
tainkkal tudjuk ezt segíteni. Szakmai partnerünk többek 
között a debreceni Déri Múzeum, a Magyar Nemzeti Le-
véltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára. Hallgatóink részt 
vehetnek a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem 
régészeti ásatásain. Intézeti könyvtárunkban közel 50 
ezer kötet, folyóirat és elektronikus dokumentum se-
gítheti a vizsgákra történő felkészülésed, valamint a 
tudományos pályád első lépéseit. Az elsajátított isme-
retek birtokában olyan történelmi szaktudást igénylő 
intézményekben helyezkedhetsz el, mint a múzeumok, 
könyvtárak vagy levéltárak, főiskolák vagy egyetemek, 
önkormányzatok vagy kormányzati hivatalok.

Továbbtanulási lehetőség 
Ugyanezen a szakon, BA diplomád megszerzése után, 
nálunk lehetőséged van mester szakos (MA) tanulmá-
nyok folytatására is: Történelem mesterképzés (MA). 
Történelem MA specializációk: Nemzetközi kapcsola-
tok, valamint Társadalom és politikai gondolkodástör-
ténet.
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Képzés ideje Munkarend

6 félév nappali támogatott 10-60

Specializáció

Társadalom, politika, 
nemzetközi kapcsolatok története 

TÖRTÉNELEMTANÁR ÉS 
ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TANÁRA, LATIN NYELV 
ÉS KULTÚRA TANÁRA

OSZTATLAN TANÁRI KÉPZÉS 
(OMA)

A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete kelet-ma-
gyarországi régió legnívósabb tanárképzését kínálja. 
Történelemtudományi és pedagógiai képzésünk Deb-
recen városának gyakorlóiskoláival karöltve megfelelő 
terepet biztosítanak a tanári szakma legfontosabb gya-
korlati ismereteinek elsajátításához. Továbbá lehetővé 
teszi tetszőleges szakpárok választását, akár a termé-
szet-, a nyelv-, a néprajz-, illetve a sporttudományok 
területéről. 

Történelem OMA

Képzési idő: 10/12 félév

Latin OMA 

Képzési idő: 12 félév
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