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A KÉPZÉS CÉLJA
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik interdiszciplináris, komplex tudással rendelkeznek
a magyar kulturális örökségről, ismerik annak egyedi vonásait és európai, illetve regionális
párhuzamait, beágyazottságát. Egyúttal képesek nemzeti kultúránknak más kulturális
kódrendszerekben történő hatékony képviseletére, a különböző nemzeti kultúrák elfogulatlan
vizsgálatára, az interkulturális dialógusban való szakszerű részvételre. Felkészültek tanulmányaik
doktori képzésben történő folytatására.
A KÉPZÉS EREDMÉNYE
a) A mesterszakon végzett hallgató tudása
Ismeri a magyar kulturális örökség legfontosabb eredményeit és jellemzőit, különösen a széles
értelemben vett művelődéstörténet területén, illetve a választott szakirányának megfelelő
tudományterületen.
Átlátja és érti a hungarológiai tudományterületek szakirodalmát és kutatási módszereit.
Ismeri és kezeli az interkulturális kapcsolatok elemzéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és
gyakorlati eszközöket.
Elsajátította a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát, amely képessé teszi ő a
megszerzett elméleti tudás gyakorlati alkalmazására, egyéni továbbfejlesztésére.
A nemzeti kultúra problémáinak más kulturális kódrendszerekben történő hatékony képviseletét el
tudja látni, a honi kulturális paradigmákat szakszerű módon tudja külföldi közönség számára
bemutatni és képes az interkulturális dialógusban való szakszerű részvételre.
b) A mesterszakon végzett hallgató képességei
Képes a választott szakiránynak megfelelő szakterület tudományos életébe való bekapcsolódásra,
konferenciákon való részvételre, publikációs tevékenységre, tudományszervezésre, pályázati
tevékenységre, projektekben való részvételre.
Véleményét adekvát módon, művelt tudományágának szakterminológiáját használva, árnyaltan és
sokoldalúan képes megjeleníteni és megvédeni.
Képes a szakmai ismereteinek további önálló bővítésére, elmélyítésére.

A szakirányán kapott elmélyített tudást képes magas szinten megfogalmazni és átadni másoknak,
akár oktatási, akár tudományos tevékenysége során.
Képes árnyaltan és sokoldalúan látni és bemutatni a magyar kultúra és nyelv helyzetét a világban,
Európán belül és kívül, és interkulturális kontextusba ágyazottan releváns megállapításokat
tenni annak egyes jelenségeiről.
Két idegen nyelven meggyőzően és magas szinten kommunikál.
FELVÉTELI INFORMÁCIÓ / JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:
A) A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem és magyar alapképzési
szakok.
Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra.
Egyéb – a néprajz, az anglisztika, a germanisztika, a romanisztika, az újlatin nyelvek és kultúrák, a
szlavisztika, a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, a szabad bölcsészet alapképzési szak
esztétika, művészettörténet, kommunikáció és médiatudomány, filmelmélet, filmtörténet
specializációi, a társadalom tudomány képzési területről a nemzetközi tanulmányok, a politológia,
kommunikáció és médiatudomány, a kulturális antropológia alapképzési szakos diplomák esetén
a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 12 kredit magyar
történelmi, illetve magyar nyelvészeti és magyar irodalmi ismeretkörökből.
Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési és 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 felvételi vizsga szakmai elbeszélgetés, mely vizsgabizottság előtt zajlik. Egyik része a hallgató
alapszakos vagy annak megfelelő főiskolai képzésben írt záródolgozatának ismertetése, másik része
a dolgozat elhelyezése a magyar alapszak tárgyköreinek valamelyikében, harmadik része a
hungarológia, illetve a magyar mint idegen nyelv iránt mutatkozó személyes motiváció.
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 alkalom (csütörtökpéntek-szombat)
FŐBB SZAKTERÜLETEK
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül
A hungarológia általános szakmai ismeretei 30-45 kredit:
[a hungarológia fogalma, irányzatai, módszerei, intézményrendszere; a történettudomány
főbb irányzatai és funkciói; nacionalizmuselméletek, nemzettipológiák; a kultúratudomány
fogalma, kulturális kánonok, nyelv és kultúra, interkulturális transzfer; kommunikációelmélet,

kommunikációs stratégiák, alkalmazott nyelvészet, magyar művelődéstörténeti folyamatok
(közép-)európai kontextusban, a magyar kultúra és művelődés interkulturális bemutatása; a
kulturális örökség áthagyományozódása és fejlődése, regionális (közép-európai) és
multikulturális jelenségek; hungarológia és Európa-tanulmányok; univerzális és regionális
jelenségek az európai művelődéstörténetben)].
A választható specializációk, azok szakterületi, tudományági ismerete és azok kreditaránya
A választható specializációk kreditaránya további 50-60 kredit:
magyar mint idegen nyelv specializáció:
multidiszciplináris ismeretkörök [ a magyar művelődés és kulturális örökség (magyar nyelv,
irodalomtörténet, kortárs irodalom, művészettörténet, kortárs képzőművészet, zenetörténet,
kortárs zenei élet, színháztörténet, kortárs színházi élet, filmtörténet, kortárs filmművészet);
(közép-)európai kulturális kapcsolatok (a Kárpát-medence népeinek összehasonlító
néprajza, nemzeti, nyelvi, etnikai önazonosság Közép-Európában); magyarországi és
kárpát-medencei közgyűjtemények; Magyarország-kép külföldön, magyarok a külföld
szemében] 15-25 kredit;
nyelvpedagógiai ismeretkörök (kutatásmódszertan, pedagógiatörténet; a nyelvoktatás elmélete,
a nyelv interkulturális közvetítése; a magyar mint idegen nyelv módszertana; a magyar
nyelv morfológiája; grammatika - – idegen nyelvként; kommunikatív nyelvpedagógia;
nyelvészeti pragmatika - – nyelvi szokáskultúra; szociolingvisztika, bilingvizmus;
kontrasztív nyelvészet; tananyagismeret; fordítás, műfordítás, kulturális transzfer; a
magyar nyelv és kultúra helyzete az Európai Unióban) 30-40 kredit;
szakszemináriumok, tutoriális foglalkozások nyelvpedagógiai ismeretkörökből 5-15 kredit.
Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex
típusú nyelvvizsga vagy egy további, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga
nyelvétől eltérő nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy
ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány oklevél szükséges.
SPECIALIZÁCIÓK
– magyar mint idegen nyelv
AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
hungarológia szakos bölcsész (Hungarologist)
TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉG A PTE-BTK DOKTORI (PHD) PROGRAMJAIBA
Nyelvtudományi Doktori Iskola / Alkalmazott Nyelvészet Program
Web: www.nydi.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
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tanszéki honlapok: http://nyelvtud.btk.pte.hu/

