
 
 

 

Képzési 

forma 
Munkarend 

Finanszírozási 

forma 

(HUF/félév) 

Képzési 

idő 

(félév) 

Felvételi követelmények 

M N A 

4 szóbeli felvételi 

M N K     325.000,- 

M L A 

4 szóbeli felvételi 

M L K     325.000,- 

 

A KÉPZÉS CÉLJA 

olyan szakemberek képzése, akik változó korunk legkülönfélébb, gyakorlati és elméleti 

kihívásait is szem előtt tartva megfelelő szaktudományos és alkalmazói tudással rendelkeznek 

a horvát nyelv művelése és alkalmazása terén. Képesek a horvát nyelvoktatásában és 

kutatásában önálló kutatói, alkalmazói feladatokat ellátni, továbbá részt vállalni a 

rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, hazai 

és nemzetközi szakmai fórumokon a horvát nyelv és irodalom, de tágabb értelemben a 

szlavisztika hazai eredményeit kommunikálni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben 

történő folytatására. 

 

A KÉPZÉS EREDMÉNYE 

a) A mesterképzési szakon végzett hallgató tudása 

Ismeri a horvát nyelvet felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintjén. 

A hallgató összefüggéseiben is átlátja a horvát nyelv- és irodalomelméleti problémáit, annak 

diakrón és szinkrón dimenzióiban. 

A horvát nyelv és irodalom vonatkozásában tudományos megalapozottságú tudással 

rendelkezik, annak a magyar és az európai identitás kulturális és szellemi konstrukciói 

szempontjából is releváns hátterével. 

Ismeri az irodalmi, nyelvi, nyelvészeti és kulturális szövegek és jelenségek vizsgálatának 

eljárásait és az értelmezés lehetséges módozatait. 

Pontosan felismeri a stílusvariánsokat, le tudja írni a horvát nyelv regionális változatait, rálátása 

van a horvát nyelv fejlődésére. 
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Alapvető ismeretekkel rendelkezik a horvát nyelv- és irodalomtudomány területére jellemző 

hagyományos és elektronikus forrásokról, keresőprogramokról, katalógusokról, adatokról 

és bibliográfiákról. 

Átfogóan ismeri a horvát nyelvre és irodalomra jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos, 

közéleti és népszerűsítő műfajokat. 

A horvát nyelv és irodalom legalább egy résztémájában elmélyültebb ismeretekkel is 

rendelkezik. 

A horváton kívül még legalább egy idegen nyelvet ismer a horvát nyelv és irodalom ismeretéhez 

szükséges szinten, különös tekintettel a szakterminológiára. 

b) A mesterképzési szakon végzett hallgató tudása képességei 

A horvát nyelvi és irodalmi ismeretei alapján képes az irodalmi, a nyelvi és a kulturális 

jelenségek történeti-összehasonlító elemzésére, valamint az azokban megnyilvánuló 

folyamatok értelmezésére. 

Képes helyesen értelmezni a horvát nyelv, irodalom és kultúra szempontjából releváns magyar, 

európai és egyéb identitásképződési konstrukciókat. 

Képes a horvát nyelv, irodalom és kultúra szempontjából releváns európai és Európán kívüli 

kulturális jelenségek multikulturális szempontú szintetizáló elemzésére. 

Képes a nyelvi regiszter változatos szövegtípusait és kulturális jelenségeit eltérő 

szempontrendszer szerint vizsgálni, valamint ehhez adekvát értelmezési stratégiákat 

rendelni. 

A megszerzett ismeretekhez kritikusan viszonyul, képes új összefüggések feltárására. 

Képes szelektálni és tudatosan alkalmazni a horvát nyelv és irodalom problémáinak 

megoldásában kínálkozó módszereket. 

Véleményét képes a minimálisan szükséges szakmai-tudományos elvárások szerint 

megfogalmazni, valamint a korosztályának megfelelő szakmai fórumokon megvédeni. 

Iránymutatás mellett képes önálló konferencia-előadást tartani, tudományos publikációt 

készíteni, elfogadható szinten érvelni saját álláspontja mellett, lehetőségeihez mérten 

mások álláspontját kritikusan vizsgálni. 

Szakmája művelése során a horváton kívül még egy idegen nyelvet hatékonyan használ. 

 

 

FELVÉTELI INFORMÁCIÓ / JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK: 

A) A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 

 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szlavisztika alapképzési szak horvát 

szakiránya, valamint ennek minor változata (50 kredites blokk). 

 

Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg 2020. 

január 6-ig, de legkésőbb 2020. március 31-ig! 

 

 

Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való belépéshez 30 kredit szükséges horvát nyelvi, 

nyelvészeti, irodalomtudományi, kultúrtörténeti ismeretekből, amelyeket a hallgató a 

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint utólag is 

megszerezhet. A mesterképzésbe való felvétel feltétele horvát nyelvből középfokú (B2) típusú 

nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél. A kreditek tartalma 

itt található. 
 

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól 

(továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a 

TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát 

http://btk.pte.hu/urlapok/kreditelismertetesi_urlap
https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/tantervek/Horvat_MT-SLHMANB171801.pdf
https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/tantervek/Horvat_MT-SLHMANB171801.pdf


a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti 

követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek 

párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről.  

A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb 

2020. július 9-ig beküldeni. 

  

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti 

követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával 

vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni 

a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie. 

 

 

B) A szóbeli felvételi vizsga  

A szóbeli vizsgán a BA képzés ismeretanyaga alapján kötetlen felvételi beszélgetés zajlik. A 

vizsgáztatás nyelve a horvát. A szóbeli vizsga tárgyköreit és olvasmánylistáját a Kar honlapján 

közzéteszi. 

 

C) Pontszámítás 

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok 

(előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a 

többletpontok (max. 10) összege ad. 

 

KÉPZÉSI JELLEMZŐK 

Képzési terület: bölcsészettudomány 

Képzés kezdete: 2020. szeptember 

Helyszín: Pécs 

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,  

levelező munkarendben: szemeszterenként 4 alkalommal 

(csütörtök-péntek-szombat) 

 

A képzés horvát nyelven folyik. 

A képzés elméletorientált. 

 

FŐBB SZAKTERÜLETEK 

A képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek, horvát 

irodalomtudományi, nyelvtudományi, kultúratudományi szakmai ismeretek, továbbá nyelvi 

képzés 50-90 kredit; 

A szakhoz kötődő nyelvtudományi, irodalomtudományi vagy kultúratudományi ismeretek 

választható speciális programjai, amelynek kreditaránya a 20-40 kredit. 

 

Nyelvi kimenet:  A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy – a horváton kívüli – idegen 

nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel 

egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A záróvizsga letétele 

horvát nyelvből felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga-követelmények teljesítését 

igazolja. 

 

 

AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE 

okleveles horvát nyelv és irodalom szakos bölcsész (Philologist in Croatian Language and 

Literature) 

http://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/files/felveteli/DMA/DMA_tema/tema_horvat_ma.pdf


 

 

TOVÁBBLÉPÉSI  LEHETŐSÉG A TANÁRKÉPZÉSBE 

2 féléves horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára mesterképzés 

 

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉG A PTE-BTK DOKTORI (PHD) PROGRAMJAIBA 

Nyelvtudományi Doktori Iskola / Alkalmazott Nyelvészet Program 

Web: www.nydi.btk.pte.hu 

 

Irodalomtudomány Doktori Iskola / Irodalomtudományi Program 

Web: http://irodalomdoktori.btk.pte.hu/ 

 

ELÉRHETŐSÉGEK 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda 

Tel.: 72/501-513 

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu  

Kari honlap: http://www.btk.pte.hu   

 

Szlavisztika Intézet 

Horvát Tanszék 
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