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bevezetés
Kedves Hallgatók!
A következő tájékoztató füzetet a magyaros
minorok könnyebb áttekinthetőségének
érdekében állítottuk össze Nektek.
A következőkben egy általános áttekintés
után a magyar szakhoz tartozó tizenegy
minorról olvashattok alapvető tudnivalókat,
oktatói összefoglalókat, hallgatói
véleményeket, emellett felsoroljuk a
minorok felelőseit, az adott minorhoz
tartozó tantárgyakat, illetve a
tanegységlisták linkjeit. A minorokat
követően néhány, gyakran ismételt kérdésre
is választ kaphattok.
Kellemes böngészést!

- tanulmányi referensek -3-

általános
tudnivalók
Az alapképzésben minden bölcsész hallgatónak teljesítenie
kell 180 kreditet, mely jellemzően tartalmazza a kötelező
általános bölcsésztárgyakat, a képzési ág és az alapszak
közös képzésének tantárgyait. Az oklevél kiadásához
szükséges továbbá szakonként eltérő számú, szabadon
választható kredit, amely az Egyetem bármely karáról
Minden tavaszi félév
felvehető. A hiányzó 50 kreditet a következő egységek
vizsgaidőszakában
valamelyikének elvégzésével teljesítheti a hallgató (a
lehet jelentkezni
lehetőségek alapszakonként eltérőek): specializáció
specializációra és
teljesítésével (alapszak egy speciális ismereteit összefoglaló
minor
modul), illetve minor specializáció abszolválásával (másik
specializációra is, a
alapképzés szakterületi ismereteit tartalmazó specializáció,
Neptunban, az
modul). Mind a specializációra, mind a minor
Ügyintézés/Modul
specializációra az első tanév végén kell jelentkezniük a
választás menüpont
hallgatóknak a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül.
alatt
Érdemes azonban a minort már az egyetem megkezdésekor
kiválasztani, mert a minorok közel felének bejutási
feltételei vannak, vagyis néhány tárgyat a minor felvétele
előtt, már az első vagy második félévben teljesíteni kell.

Minor vs. specializáció
Minden BA-s diplomához szükséges elvégezni egy 50 kredites
specializációt. Specializációt csak az azt indító BA szak hallgatói
vehetnek fel (pl. újságírói specializációt a kom. médiások), a minor
szakok azonban minden BA-s hallgató számára felvehetőek. A
specializáció a szakterületi ismeretekből összerendezett olyan
tantervi egység (modul), melynek elvégzése speciális
szakképzettséget eredményez. Általában az adott szak elágazó
tartalmi követelményei egyikének speciális kibővítése.
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Neptunon
keresztül

50 kredit első év
végén

nyelvmentor
Tanegységlista:
https://www.btk.elte.hu/dstore/document/1006/Magyar_BA_nyelvmentor_minor_2019.pdf

Tantárgyak
1. Bevezetés az alkalmazott
nyelvészetbe
2. Beszédtudományi
alapismeretek
3. A nyelvészeti kutatás
módszertana
4. Kommunikáció és pragmatika
5. A kognitív nyelvészet alapjai
6. Beszédtudományi kutatások
7. Szakmai kommunikáció és
nyelvészeti
8. szakterminológia
9. Diskurzuselemzés
10. Szociolingvisztikai kutatások
11. A két- és többnyelvűség alapjai
12. Interkulturális kommunikáció
13. Nyelvi kisebbségek, nyelvi
jogok, nyelvi tervezés
14. A magyar nyelv a világ nyelvei
között
15. Szemiotika, antropológiai
nyelvészet
16. Nyelvészeti szakszeminárium

A minorra való
belépés feltétele:
egyetemi felvétel.
előfeltétel nincs!
A minor
elkezdésének ajánlott
időpontja: 3. félév.
A minorra felvehető

Magyar
Nyelvtudományi
és
Finnugor
Intézet

"Ami engem leginkább
hallgatók létszáma (a
megfogott a nyelvmentor
nyelvmentor
képzésben, az az, hogy a
nyelvészet társadalmi
specializációval
alkalmazhatóságára
együtt): 10–15 fő.
helyezi a hangsúlyt, és az
erős nyelvészeti szaktudás
mellett egy a mindennapi
Minorfelelős:
élet során is használható
Constantinovitsné dr. Vladár
szemléletmódot is átad.
Zsuzsa
Társadalmi érzékenységgel
és kritikai gondolkodással
Célja: nyelvészeti, ezen belül alkalmazott nyelvészeti alapozást
nyújtani az idegen nyelv szakos hallgatóknak, és ezzel az MA-szintű közelítünk minden témához,
alkalmazott nyelvészet szakra orientálni, ill. felkészíteni őket.
és rengeteg
tudományterülettel
A képzés a bevezető előadáson túl elsősorban a nyelvi rendszer és
megtanulunk együtt
nyelvhasználat,
a
nyelvészeti
szakmódszertan,
a
dolgozni. Az oktatók
kommunikáció/diskurzus és a nyelvhasználat társadalmi vetületei,
valamint az interkulturalitás témája köré épül fel előadások és nyitottak minden hallgatóra
gyakorlatok formájában.
és témára, ami nekem
nagyon sokat segített
A szakszeminárium változó témáit több évfolyamnak együtt
abban, hogy
hirdetjük meg; ezeken az órákon azokra a szakterületekre is
kibontakozhassak."
törekszünk kitérni, amelyek a mintatanterv tanegységei közé nem
fértek bele.
/Lilla/
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"
szerkesztoi
ismeretek
Tanegységlista:
https://www.btk.elte.hu/dstore/document/1007/Magyar_BA_szerkesztoi_ismeretek_min
or_2019.pdf

Tantárgyak
1. Gazdasági, vállalkozói, jogi
alapismeretek
2. Művelődéstörténeti ismeretek
3. Kommunikációs gyakorlatok
4. Helyesírás, korrektúra
5. Médiaismeret, médiakultúra
6. Dokumentumszerkesztés,
tipográfia
7. Stílus- és írásgyakorlat
8. Szerkesztési gyakorlat
9. Nyelvi lektorálás
10. Szerkesztési ismeretek
speciális kollégium
11. Szövegkritika, forráskiadás
12. Kiadói ismeretek
13. Szerkesztői szakmai gyakorlat

A minorba való
belépés feltétele:
egyetemi felvétel;
motivációs levél és
önéletrajz
előfeltétel nincs!
A minorba való

Magyar
Nyelvtudományi
és
Finnugor
Intézet

"A szerkesztői ismeretek
minor tökéletes választás
szemeszter
azok számára, akiket érdekel
A minorra felvehető
a szerkesztőségek és kiadók
hallgatók létszáma:
világa. A képzés egy igazán
max. 40 fő
átfogó tananyagra épül:
nemcsak a szerkesztői munka
apró titkait ismerhetjük meg,
Minorfelelős:
hanem egy kicsit
Dr. Slíz Marianna Ilona
beleízlelhetünk a kreatív
írásba, a kiadványtervezésbe,
A Szerkesztői ismeretek minort azoknak a hallgatóknak
a médiafelületek
ajánljuk, akiket érdekel, hogyan készül egy könyv vagy
használatába, valamint a
folyóirat,
és
később
szívesen
dolgoznának
gazdasági és jogi
szerkesztőségben,
kiadóban.
A
képzés
során
alapismeretekbe is. Az órák
megismerkedhetnek a szerkesztési és értékesítési folyamat
mindig jó hangulatban telnek,
fázisaival, a szövegek előállítása, gondozása, szerkesztése
hiszen egy igazán összetartó
mellett például a borító- és kiadványtervezéssel, valamint
közösség alakult ki a
gazdasági-vállalkozói,
illetve
kommunikációs
és
csoporttársak között."
menedzsment alapismeretekkel. Az elméleti ismeretek
/Lexa/
mellett a minor gyakorlati képzést, kiadói és szerkesztői
belépés ideje: 3.

szakmai gyakorlatot is magába foglal.
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ügyvitel
Tanegységlista:
https://www.btk.elte.hu/dstore/document/1008/Magyar_BA_ugyvitel_minor_2019.pdfv

Tantárgyak
1. Gazdasági, vállalkozói, jogi
alapismeretek
2. Üzleti levelezés, helyesírás
3. Kommunikációs gyakorlatok
4. Helyesírás, korrektúra
5. Médiaismeret, médiakultúra
6. Dokumentumszerkesztés,
tipográfia
7. Online kommunikáció
8. Interkulturális kommunikáció
9. Adatkezelés, adatelemzés
10. Ügyviteli speciális kollégium
11. Marketing és PR
12. Irodakommunikáció
13. Ügyviteli szakmai gyakorlat

A minorba való belépés
feltétele: egyetemi
felvétel; motivációs
levél és önéletrajz
alapján
A minor elkezdésének

Magyar
Nyelvtudományi
és
Finnugor
Intézet

ajánlott időpontja: 3.
szemeszter
A minorra felvehető
hallgatók létszáma:
max. 40 fő (az Ügyvitel
specializációval együtt)

Minorfelelős:

Dr. Balázs Géza
Az ügyvitel minor a magyar szakos minorok közül kissé
kilóg a sorból. A minor elsődlegesen nem a megszokott
irodalom és nyelvészet területein mozog, sokkal inkább
gyakorlatorientáltabb, a hangsúly a vállalati világ
területein van: céges kommunikáció, adatkezelés,
marketing és médiaismeret. A minort tanuló hallgató így
egy olyan tudás birtokába kerülhet, melynek segítségével
képes a modern céges világ útvesztőiben hatékonyan
eligazodni.
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"Legyél te is ügyvitel minoros!
Hogy miért? Mert lehetőséged
van, a mai világban rendkívül
fontos képességeket
elsajátítani, mint az online
kommunikáció, előadástechnika
és egyéb kommunikációs
gyakorlatok. Ha a
későbbiekben valami egyedit
szeretnél alkotni, akkor is itt a
helyed! Ugyanis a minoron
belül tanulhatsz gazdasági,
vállalkozói, jogi alapismeretek,
illetve marketing és PR
tudásra is szert tehetsz. Elég
menő, nem? Én azért döntöttem
az ügyvitel minor mellett, mert
országszerte számos
munkalehetőség van ebben a
szférában. Az adatelemzések
mellett kreativitásra is szükség
van, illetve széleskörű tudást
biztosít, ugyanakkor egy
élvezhető és teljesíthető
minorról van szó. "
/Tamara/

nyelv- és
beszédtudomány
Tanegységlista:
https://www.btk.elte.hu/dstore/document/1010/Magyar_BA_nyelv_es_beszedtudomany_minor_2019.pdf

Tantárgyak

A minorra való

1. A nyelvészeti kutatás
módszertana
2. Nyelv, művelődés,
nyelvtörténeti források
3. Beszédtudományi
alapismeretek
4. Kommunikáció és pragmatika
5. Élőnyelvi kutatások
6. Névtani kutatások
7. Beszédtudományi kutatások
8. A kognitív nyelvészet alapjai
9. Szociolingvisztikai kutatások
10. Morfológiai kutatások
11. Diskurzuselemzés
12. Dimenzionális nyelvészet
13. Szintaktikai kutatások
14. Nyelvtörténeti kutatások
15. Szemiotika, antropológiai
nyelvészet

belépés feltétele:
egyetemi felvétel
előfeltétel nincs!
A minor
elkezdésének

Magyar
Nyelvtudományi
és
Finnugor
Intézet

ajánlott időpontja: 3.
szemeszter
A minorra felvehető
hallgatók létszáma:
20 fő

Minorfelelős:

Dr. Tátrai Szilárd

A Nyelv- és beszédtudomány diszciplináris minort elsősorban
azon hallgatóknak ajánljuk, akik a nyelvészet több területe és
kutatási irányzata iránt érdeklődnek. A képzés során
megismerkedhetnek a legfrissebb nyelvészeti eredményekkel, és
bekapcsolódhatnak a folyamatban lévő kutatásokba. Szaktanári
segítséget kaphatnak egyéni kutatási témáik megtalálásához,
kidolgozásához, hallgatói konferenciákon való bemutatásához,
lehetőség
szerinti
publikálásához.
Diákműhelyeinkhez
csatlakozva tanáraiktól és hallgatótársaiktól szakmai támogatást
kaphatnak OTDK-dolgozatukhoz, egyéni kutatásaikhoz is, illetve
közös projektekben is részt vehetnek. A minor jó alapot nyújthat a
későbbi nyelvészeti MA- és PhD-képzésekhez is.
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"A nyelv-és
beszédtudomány minoron
főleg kutatáscentrikus
tárgyaink vannak, ahol
komoly hangsúlyt kap a
gyakorlat. Minden
félévben foglalkozunk
"minikutatásokkal", ahol
minden aspektusát,
örömét, buktatóját
megismerhetjük ennek a
műfajnak. Ami miatt
különösen szeretek ide
járni, az a családias
közeg, jó élmény minden
órán ugyanazokkal az
emberekkel találkozni,
illetve, így akár féléveken
átívelő projektekben is
gondolkodhatunk."
/Nati/

magyar jelnyelv
Tanegységlista:
https://www.btk.elte.hu/file/magyar_jelnyelv_minor_BA_2017.pdf

A minorba való belépés feltétele:

Magyar
1. A1/1 szintű jelnyelvi tanúsítvány Nyelvtudományi
(ez alól az előfeltététel alól
és
mentességet kaphatnak a siket
Finnugor
jelentkezők illetve a siket szülők
halló gyermekei) + A tanúsítványt
Intézet
bármely BA/BSc szakos hallgató,
aki az előfeltételeket teljesíti.

Tantárgyak

1. Jelnyelv középfokon (B1)/I.
2. Jelnyelv középfokon (B1)/II.
3. A magyarországi siketek
története és kultúrája
legkésőbb a képzés
4. Szociolingvisztika
megkezdésekor, azaz az őszi félév
5. Jelnyelvészet
6. Siket tanulmányok
elején kell bemutatni a képzés
7. A jelnyelvi tolmácsolás alapjai
felelősének.
8. Nyelvhasználat siket
2. A tanegységlista elején felsorolt
közösségekben
kurzusok egyikének elvégzése
9. A két- és többnyelvűség alapjai
lehetőleg az első félévben, illetve
10. Nyelvi kisebbségek, nyelvi
az itt mellékelt felsorolásban
jogok, nyelvi tervezés
félkövérrel jelölt kurzusok szintén
11. Jelnyelvi korpuszok és
első vagy második félévben való
szótárak
teljesítése.
12. A jelnyelvészeti kutatások
gyakorlata
Minorfelelős:
13. Siketek az oktatásban

Kissné Dr. Bartha Csilla

A magyar jelnyelv minor az ELTE BTK 50 kredites képzése,
amelynek

működését

Többnyelvűségi

és

a

Nyelvtudományi

Edukációs

Kutatóközpont

Nyelvészeti

Kutatócsoportja

támogatja. A képzés keretében BA/BSc szakos hallgatók siket és
halló oktatók kurzusain tanulhatnak a magyar jelnyelvről és a
siket kultúráról. A specializációval lehetőség nyílik az ország
harmadik legnagyobb nyelvi és kulturális kisebbsége, a magyar
siket közösség jelnyelvének és kultúrájának egyetemi szintű
megismerésére siketek és hallók számára. A képzés mind tantárgyi
struktúrájával, mind a legújabb kutatási eredményeket bevonó
szakmai tartalmával nagyban támogatja a siketek nyelvhasználati
jogaira vonatkozó rendelkezések megvalósítását is.
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"A legfőbb ok, amiért szeretem
a jelnyelv minort az az, hogy
minden órán jól érzem magam.
Ezen felül minden alkalommal
olyan dolgokról beszélünk, amik
nagyon érdekelnek, és mindig
hozzá tudok szólni az adott
témához. Rengeteg érdekes
embert ismerhettem meg, akik
közt van hallássérült is, így első
kézből kaphatunk ízelítőt a siket
világról."
/Dani/
"A nyelvórák egy A1/1-es
tanfolyam elvégzése után is jól
követhetőek, én is ezen a szinten
voltam az első órám előtt. A
tanáraink nagyon segítőkészek,
az órák mindig jó hangulatban
telnek Velük, a kis létszám miatt
a gyors fejlődés pedig
garantált."
/Laura/

finn
Tanegységlista:
https://btk.elte.hu/dstore/document/2718/magyar_finn_minor_BA_2020m%C3%A1jus.
pdf

Tantárgyak

Magyar
Nyelvtudományi
és
Finnugor
Intézet

A minorra való
belépés feltétele:

1. Finnugor népek
2. Finnugor nyelvek
3. Finn nyelv 1.
4. Finn nyelv 2.
5. Finn nyelv 3.
6. Finn nyelv 4.
7. Finn folklór és irodalom
8. Fennisztika
9. Finn történelem
10. Finn nyelv és kultúra 1.
11. Finn nyelv és kultúra 2.

egyetemi felvétel
előfeltétel nincs!
A minor
elkezdésének
ajánlott időpontja: 3.
félév
A minorra felvehető
hallgatók létszáma:
40 fő

Minorfelelős:

Dr. Bereczki András
Célja: A diszciplináris minor képzés célja olyan, a finn nyelvben
és kultúrában szilárd alapismereteket szerzett szakemberek
képzése,

akik

oktatásban,

szakmai

kutatásban,

közművelődési
fenntartó

általános

és

továbbá

intézetekben,
irányító

műveltségük
a

az

könyvtárakban,

nemzetközi

intézményekben,

révén

kapcsolatokat

a

médiában,

a

gazdaságban, idegenforgalomban, fordítóirodákban stb. képesek
kompetens módon alkalmazni ez irányú ismereteiket, részt
vesznek a finn kultúra megismertetésére irányuló társadalmi és
hivatalos

tevékenységekben,

rendelkeznek
folytassák.

ahhoz,

hogy

illetve

megalapozott

tanulmányaikat
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tudással

MA-szinten

"A finn minor szak célja, hogy 3 év
alatt elérj egy nagyjából középszintű
nyelvvizsgaszintre, illetve általános
tudást szerezz a finn kultúráról (és
egy kis finn nyelvészetről). A
tanárok nem kérnek többet vissza a
vizsgákon és a gyakorlatokon, mint
amit órán leadtak. Fontos számukra,
hogy ne az maradjon meg benned,
hogy magolni kell az anyagot
reggeltől estig, hanem arra
kíváncsiak, hogy téged mi fogott meg
az információtengerben leginkább.
Kis létszámú csoportok jellemzőek a
tanszék óráira. Ennek előnye, hogy a
nyelvórákon többször jutsz szóhoz
(az én csoportomban például 6-an
vagyunk), illetve, hogy családias
légkör vesz minket körül.
Finnországba van lehetőség kijutni
nyári egyetem által (ez júliusban
olyan 3 hét szokott lenni), illetve az
Erasmus+ program segítségével.
Hasznosságát tekintve ne felejtsétek
el, hogy soha nem hátrány olyan
nyelvet tudni, amit kevesen
beszélnek, mert nincs akkora
hatalmas konkurencia, mint mondjuk
az angol esetében."
/Lizi/

észt
Tanegységlista:
https://btk.elte.hu/dstore/document/2711/magyar_%C3%A9szt_minor_BA_20200m%
C3%A1jus.pdf

Tantárgyak
1. Finnugor népek
2. Finnugor nyelvek
3. Észt nyelv 1.
4. Észt nyelv 2.
5. Észt nyelv 3.
6. Észt nyelv 4.
7. Észt folklór és irodalom
8. Esztológia
9. Észt történelem
10. Észt nyelv és kultúra 1.
11. Észt nyelv és kultúra 2.

A minorra való
belépés feltétele:
egyetemi felvétel
előfeltétel nincs!
A minor

Magyar
Nyelvtudományi
és
Finnugor
Intézet

"Az észt nyelv egy
ajánlott időpontja: 3.
teljesen új világot nyit
félév
meg. A tanszéken nem
A minorra felvehető
csak az észt nyelvet,
hallgatók létszáma:
hanem a mögötte álló
20 fő
kultúrát is el lehet
sajátítani. A nyelv
Minorfelelős:
által közelebb
Dr. Pomozi Péter
kerülhetünk az észt
folklórhoz is, ezen
Célja: A diszciplináris minor képzés célja olyan, az észt
kívül észt irodalmat is
nyelvben és kultúrában szilárd alapismereteket szerzett
olvashatunk. Az észt
szakemberek képzése, akik általános szakmai műveltségük
populáris kultúra
révén az oktatásban, a kutatásban, továbbá a könyvtárakban,
megismerésére is
közművelődési intézetekben, nemzetközi kapcsolatokat
fenntartó és irányító intézményekben, a médiában, a
lehetőséget ad a nyelv,
gazdaságban, idegenforgalomban, fordítóirodákban stb.
és hozzásegít minket a
képesek kompetens módon alkalmazni ez irányú ismereteiket,
derűs észt emberek és
részt vesznek az észt kultúra megismertetésére irányuló
humoruk
társadalmi
és
hivatalos
tevékenységekben,
illetve
megértéséhez."
megalapozott
tudással
rendelkeznek
ahhoz,
hogy
elkezdésének

tanulmányaikat MA-szinten folytassák.
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/Orsi/

finnugor
Tanegységlista:
https://btk.elte.hu/dstore/document/2712/magyar_finnugor_minor_BA_2020m%C3%A
1jus.pdf

Tantárgyak

A minorra való
belépés feltétele:

1. Finnugor népek
2. Finnugor nyelvek
3. Finn nyelv 1.
4. Finn nyelv 2.
5. Finn nyelv 3.
6. Finn folklór és irodalom
7. Észt nyelv 1.
8. Észt nyelv 2.
9. Észt nyelv 3.
10. Észt nyelv 4.
11. Észt folklór és irodalom
12. Finnugrisztikai alapismeretek
13. Kutatásmódszertan
14. Finnugor nyelvek és kultúrák 1.
15. Finnugor nyelvek és kultúrák 2.

egyetemi felvétel
előfeltétel nincs!
A minor

Magyar
Nyelvtudományi
és
Finnugor
Intézet

elkezdésének
ajánlott időpontja:
3. félév
A minorra
felvehető hallgatók
létszáma: 20 fő

Minorfelelős:

Dr. Bereczki András
Célja: A diszciplináris minor képzés célja olyan szakemberek
képzése, akik az oktatásban, a kutatásban, a művelődési jellegű
intézményekben, a médiában, a nemzetközi kapcsolatok terén
stb. képesek kompetens módon alkalmazni finnugrisztikai
ismereteiket; tisztában vannak a nyelvrokonságra, különösen a
magyar

nyelv

rokonságára

vonatkozó

tudományos

bizonyítékokkal, vitaképesek az áltudományos elméletekkel
szemben; részt vesznek a nyelvrokon népek kultúrájának
megismertetésére,

e

népek

és

a

magyar

társadalom

kapcsolatainak erősítésére irányuló gazdasági és kulturális
tevékenységformákban;
rendelkeznek
folytassák.

ahhoz,

illetve
hogy

megalapozott

tanulmányaikat
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tudással
MA-szinten

"A finnugor minor ötvözi a
nyelvtanulást, a történelmet és az
irodalmat. Emellett helyet kap a
nyelvtörténet és egy kis aktuális
néprajz is. Megismerkedhetünk
olyan kisebb rokon nyelvet beszélő
népekkel, akikről nem hallunk
annyit, mint az észtekről és a
finnekről. Lehetőség van egy kisebb
és egy nagyobb rokonnyelvet
tanulni. Kiemelendő, hogy nem sok
minor kezdi kezdő szintről a
nyelvoktatást, de a finnugor köztük
van, hisz semmilyen előzetes
nyelvtudást nem követel meg. A
kétéves képzés elvégezhető az
alapszakos három év első és utolsó
két évében is. A hallgatókat a
Finnugrisztika Diákműhely várja
érdekes előadásokkal és saját
kutatási lehetőséggel. Én finnül és
komi-permjákul tanulok, a
diákműhely tagja is vagyok, és
nagyon élvezem a finnugor minor
sokszínűségét."
/Henrietta/

magyar
Tanegységlista:
https://www.btk.elte.hu/file/Magyar_minor_2016.pdf

Tantárgyak
1. A magyar irodalom kezdetei
2. Bevezetés a nyelvtudományba
3. Nyelvészeti proszeminárium
4. Világirodalom a XX. században
5. Régi magyar irodalom
6. Klasszikus magyar irodalom 1.
7. Klasszikus magyar irodalom 2.
8. Modern magyar irodalom
9. Modern magyar irodalom
10. Elméleti és kultúratudományi
értelmezések
11. Beszédtudományi
alapismeretek
12. Helyesírás (alapvizsga)
13. Kommunikáció szóban és
írásban
14. Nyelv és társadalom
15. A magyar nyelv eredete és
története
16. Magyar grammatika
17. Szövegtan és stilisztika

Magyar
A minorba való belépés Nyelvtudományi és
Finnugor Intézet,
feltétele: egyetemi
Magyar Irodalom- és
felvétel
Kultúratudományi
előfeltétel nincs!
Intézet
A minorra felvehető
hallgatók létszáma: 100
fő
A magyar alapszakos
hallgatók NEM vehetik
fel.
A minor második
tanárszakra is felkészít.

Minorfelelős:
Dr. Farkas Tamás
Dr. Gintli Tibor

A minor célja, hogy mind elméleti, mind gyakorlati tudást
biztosítson az irodalom és a magyar nyelv területein belül,
változatos

skálán

megvizsgálva

a

fenti

tudományterületeket. Mind térben, mind időben releváns
tudást biztosít azon hallgatók számára, akik humán
területeken belül szeretnék bővíteni tanulmányaikat, ezzel
egy lépéssel közelebb kerülve olyan lehetőségek felé, mint
például az egyetemen való oktatás, könyvtári vagy
múzeumi területeken való elhelyezkedés vagy esetleg a
kiadványszerkesztés.
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"Kétségtelen, hogy
a közoktatásbeli
szigor helyett,
legyen szó
irodalomról vagy
nyelvészetről, itt
ismét szabadon,
kötetlenül lehet
gondolkodni,
beszélni. Tanultam
olyan dolgokat,
amiket jó lett volna
már korábban
hallani."
/Vivien/

kreatív írás
Tanegységlista:
https://btk.elte.hu/dstore/document/2456/Minor%20kreativ%20iras%202020t%C3%B3l%20felvetteknek.pdf

A minorra való belépés feltétele:

Magyar
bölcsész vagy
Irodalom- és
társadalomtudományi alapszakra;
az alább félkövérrel jelölt
Kultúratudományi
kurzusok első és második
Intézet
félévben való teljesítése
egyetemi felvétel bármely

Tantárgyak
1.Poétika
2.Fordításelmélet
3.Nyelvhasználat és nyelvhelyesség
4.Kortárs magyar költészet
5.Stílusgyakorlat 1.
6.Műfordítás-gyakorlat 1.
7.Kortárs magyar próza
8.Stílusgyakorlat 2.
9.Műfordítás-gyakorlat 2.
10.Kortárs magyar dráma
11.Stílusgyakorlat 3.
12.Dramaturgia és forgatókönyvírás
13.Kritikaírás
14.Stílusgyakorlat 4.
15.Irodalmi szerkesztés

+egy saját szépirodalmi alkotás
leadása az elektronikus
tanulmányi rendszerbeli
jelentkezés lezárásáig.
Túljelentkezés esetén az első
félévben elvégzett kurzus
eredménye dönt.
A művek átküldhetők a
deri.balazs@btk.elte.hu
postacímre, vagy leadhatók Dr.
Déri Balázs egyetemi tanár nevére
a BTK F. ép. 211. titkárságon.
A minorra felvehető hallgatók
létszáma: 24 fő

Minorfelelős:

Dr. Déri Balázs
A kreatív írás minor a költői és szépírói tehetséggel
rendelkező hallgatóknak kíván segítséget nyújtani
képességeik kibontakozásában, ezért olyan hallgatók
jelentkezését várjuk, akik már korábban is írtak szépprózát
vagy verset. A minorra való belépés feltétele: egyetemi
felvétel bármely bölcsész vagy társadalomtudományi
alapszakra; az alapképzési szakasz egészének teljesítése: 1.
félév KRE16-101; CUL-391 2. félév:, KRE20-102 + egy saját
szépirodalmi alkotás leadása az elektronikus tanulmányi
rendszerbeli jelentkezés lezárásáig.
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"A kreatív írás minoron
testközelből
megismerjük azt, hogy
hogyan jön létre egy
szöveg. Írunk
időmértékes verset,
ütemhangsúlyos verset
és szabadverset,
prózát, kritikát, és
fordítunk. Írunk drámát,
forgatókönyvet,
szöveget szerkesztünk
és saját folyóiratot
hozunk létre.
Megtanulunk
félelmetesen helyesen
írni, pont azért, hogy ezt
később kedvünkre
felrúghassuk."
/Kriszti/

" "
muvelodéstudomány
Tanegységlista:
https://btk.elte.hu/dstore/document/1187/Muvelodestudomany_minor_2016.pdf

Tantárgyak
Kötelező (32 kredit)
1. Bevezetés a kultúratudományokba
(előadás és szeminárium)
2. A kultúra rétegei 1.
3. A kultúra rétegei 2.
4. Kulturális kánonok és intézmények 1.
5. Kulturális kánonok és intézmények 2.
6. A kulturális kritika gyakorlata 1.
7. A kulturális kritika gyakorlata 2.
Szabadon választható (18 kredit) További
művelődéstudományi ismeretek
1.A művelődés válfajai 1.
2.A művelődés válfajai 2.
3. Médiumok válfajai és kapcsolatai 1.
4. Médiumok válfajai és kapcsolatai 2.
5. Multi- és intermedialitás 1.
6. Multi- és intermedialitás 2.
Színházi Alapismeretek
1.Bevezetés a színháztudományba
2.Bevezetés a színházi filológiába
3.Színház és társadalom kapcsolatai
4.Előadáselemzés alapjai
5.Magyar színháztörténet
6.Színház és kultúra határterületei
Műfordítás
1.Fordításelmélet
2. Az irodalmi fordítás története
3. Fordításgyakorlat (prózafordítás)
4. Fordításgyakorlat (vers- és
drámafordítás)
5.Fordításkritika
6.Fordítás és medialitás

A minorra való
belépés feltétele:
egyetemi felvétel

Magyar
Irodalom- és
Kultúratudományi
Intézet

az alább félkövérrel
jelölt kurzusok első
vagy második
félévben való
teljesítése ajánlott
A minorra felvehető
hallgatók létszáma: 60
fő

Minorfelelős:

Dr. Bengi László

Az Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszéken évek
óta folynak az irodalomtörténet-írás lehetőségeivel, a művészeti
kánonokkal, a narratív elméletekkel, a kultúrafilozófiával, a
fordítással, az irodalom medialitásával és a társadalmi nemek
szerepével foglalkozó kutatások. A Tanszék oktatói az irodalmat
nem elkülönítve, hanem a társművészetekkel együtt, a kortárs
diskurzusok, az elit és a hétköznapi kultúra összefüggésében
szemlélik. A művelődéstudományi minor/specializáció ezt az
-15interdiszciplináris, tudományközi szemléletet közvetíti.

"A művelődéstudomány
specializáció és minor azért jó
választás, mert rendkívül sokszínű.
Egy minoron belül teret kap az
irodalom- és kultúratudomány, a
média, fordításelmélet és gyakorlat, a színháztudomány, sőt
ezek összefüggései egyaránt. És, ha
a széles kínálat önmagában nem
lenne elég vonzó, azt is mondhatom,
hogy a művelődéstudományos óráim
rendre a féléves órarendjeim
ínyencfalatjai voltak. Úgy vettem
észre, az oktatók a különböző
tudományterületek legérdekesebb
témáit, elméleteit, és olvasmányait
hozzák el a művelődéstudományos
órákra. Külön nagy megtiszteltetés
és öröm, hogy mindig az adott téma
szakértője – például egy olvasós
szemináriumon a feladott
szépirodalom magyar fordítója –
oktatott. Szívből ajánlom a
művelődéstudományt, ha izgalmas
olvasmányokra, kellemes hangulatú
és gondolatébresztő órákra,
valamint elméleti és gyakorlati
jellegű tudás megszerzésére
vágysz!"
/Bogi/

irodalomtudomány
Tanegységlista:
https://www.btk.elte.hu/dstore/document/720/minor_2010_irodalomtudomany.pdf

Tantárgyak
1. Korszak és kánonelméletek
2. Az irodalom és a kultúra
szövegei
3. Az irodalom intézményei és
közvetítői
4. Szöveg és diskurzuselemzés
5. Az irodalom történetisége
6. Poétika és retorika
7. Vizualitás és irodalom
8. Határterületek
9. Interpretációk 1.
10. Interpretációk 2.
11. Interpretációk 3.
12. Interpretációk 4.

A minorra való belépés
feltétele: egyetemi
felvétel bármely
bölcsész alapszakra, és

Magyar
Irodalom- és
Kultúratudományi
Intézet

a hallgató alapszakján
az 1–2. félévi

"Az irodalomtudomány minor
alapvető előnye a
elvégzése
sokoldalúság. A szépirodalmi
A minorra felvehető
és szakirodalmi szövegekhez
való különböző perspektívájú
hallgatók létszáma: 60
közelítés az
fő
irodalomtudományos
módszertan legkülönfélébb
iskoláinak és
Minorfelelős:
gondolatrendszereinek
Dr. Kiss Farkas Gábor segítségével történik, így a
hallgatóknak lehetőségük nyílik
megismerkedni azzal a
A képzés megismertet az irodalom és a kultúra elméletének és
szemléletmóddal, amelyikben a
leírásának módszertani lehetőségeivel és kérdéseivel, célja a kultúra
leginkább el tudnak képzeli egy
folyamatainak és széles értelemben vett termékeinek összetett
saját kutatást. A minor fő
elemzéséhez nélkülözhetetlen gyakorlati és technikai készségek
elsajátítása. A szakon szerzett ismeretek a kultúraközvetítés
profilja a tudományos életbe
legkülönfélébb
területein,
intézményeiben
hasznosíthatók,
való integrálódás elősegítése,
másrészt megalapozzák a terület tudományos kutatásához
így a kurzusok támogató
nélkülözhetetlen készségeket és ismereteket, előkészítve a
környezetet biztosítanak saját
kapcsolódó mesterszakokon vagy mesterszakirányokon való
érdeklődési vagy kutatási témák
továbbhaladást. A szak – az irodalomtudomány utóbbi
megtalálására és
évtizedekben tapasztalt irányvételét követve – a kultúra
kibontakoztatására."
elemzésének, elméleti és analitikus leírásának feladatát az
/Klaudia/
tanegységeinek sikeres

irodalomtudomány sajátos módszertani keretében közelíti meg,
lemondva ugyanakkor ennek (esztétikai, filológiai vagy ágazati
érdekű) tárgykonstrukciós konvencióiról.
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gyakran ismételt
kérdések
Egyszerre csak egy minort jelölhetek meg?
Minorválasztáskor érdemes több minort megjelölni a biztonság kedvéért. A
bekerülés intézeti döntés alapján történik, figyelembe véve a megjelölt
sorrendet. Amennyiben nem sikerül a felvételi, úgy érdemes felvenni a
kapcsolatot a tanulmányi referensével a Tanulmányi Hivatalban.

Mi
történik
akkor,
ha
specializációra/specializációra
van?

egy
minor
túljelentkezés

Ha a választó hallgatók létszáma meghaladja a tervezett létszámot, a bejutó
hallgatókat a képzési programban rögzített feltételek szerinti
rangsorolással választják ki.

Lehet két minorom?
Igen, lehet két minor specializációt végezni (vagy egy specializációt és egy
minor specializációt egyszerre), de a másodiknak a kreditenkénti
költségtérítési díját ki kell fizetni, hacsak nem a honorácior státusz keretén
belül végzi azt a hallgató.

Hol lehet megnézni, hogy egyes szakokon ki a
szak-, a specializáció- és a kreditfelelős?
A szak- és a minorfelelős neve a honlapon elhelyezett tanegységlistában, a
kreditfelelősök listája a kari honlapon található.
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gyakran ismételt
kérdések
Melyik tanegységlista szerint kell felvennem
minoron
a
tárgyakat,
az
alapszak
megkezdésének az éve szerint vagy a minor
hivatalossá válásának az éve szerint?
A minor hivatalossá tételének éve szerint. A felvételt, azaz a hivatalossá
tételt követően meg fog jelenni saját minor szakod verziószáma is, ezt kell
figyelned a tárgyfelvételkor is.

Minoron is kell szakdolgozatot írni?
A minoron nem kell szakdolgozatot írni.

Mi az a honorácior?
A honorácior státusz keretein belül az ELTE BTK bármely BA vagy MA
hallgatója elvégezhet a képzés törvényi keretein túl egy minor
specializációt, specializációt vagy egyéb, egyénileg összeállított 50 kredites
kurzuscsomagot. Fontos, hogy az ELTE bármely más karára is áthallgathat.
Azoknak a tehetséges hallgatóknak szól, akik amellett, hogy kiváló
tanulmányi eredményeket tudnak felmutatni, érdeklődésük túlmutat a
törvényekben definiált egyetemi képzésen és van elég energiájuk arra,
hogy a felvállalt többletet ugyanolyan eredménnyel teljesítsék, mint az
alapkövetelményeket. További részletek a mindenkori pályázati kiírásban
a BTK HÖK honlapján találhatók.
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Információk,
,,
elérhetoségek:
Magyar Szakos Hallgatói Érdekképviselet e-mail
címe: mszhek@gmail.com
Magyar Szakos Hallgatói Érdekképviselet
facebook oldala:
https://www.facebook.com/mszhek
ELTE BTK Magyar Irodalom- és
Kultúratudományi Intézet oldala:
https://mikti.elte.hu/
ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor
Intézet oldala: https://mnyfi.elte.hu/
ELTE BTK minorok listája:
https://www.btk.elte.hu/ba/minorok
minorjelentkezésről információk:
https://www.btk.elte.hu/minorjelentkezes
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Reméljük, segíthettünk megtalálni a
legtesthezállóbb minort,vagy csak
néhány kérdésre választ kapni, a
magyaros minorok szerteágazó
világában eligazodni.
Ha bármilyen kérdésetek van, bátran
keressetek minket!

Apor Franciska

Goda Csenge

Rákóczy Krisztina

Kuti Zsolt Márk

Osztroluczki Anett
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