
ANGLISZTIKA INTÉZET 
1. Anglisztika minor (50 kredit) 

Félévek száma: 4 
Hányadik félévben vehető fel: 3. 
Milyen szakosok vehetik fel: bármely BA kiv.: anglisztika, kommunikáció és médiatudomány, 
pszichológia, szociológia BA 
Van-e felvételi: igen (60 perces írásbeli nyelvi szintfelmérő, teszt+angolról magyarra fordítás -- szótár 
nélkül) 
A felvételi követelménye: B2 nyelvismeret 
A képzés rövid leírása: azon hallgatók számára ajánljuk, akik érdeklődnek az angol nyelv iránt és 
betekintést szeretnének nyerni abba, hogy az általános nyelvórákon felül mit is nyújthatnak még az 
angol szakos tanulmányok, illetve az általános nyelvi ismereteiket szeretnék elmélyíteni. Az anglisztika 
MA felé is utat nyit az anglisztika minor elvégzése. 

2. Irodalmi-kulturális specializáció (50 kredit) 
Félévek száma: 4 
Hányadik félévben vehető fel: 3. 
Milyen szakosok vehetik fel: anglisztika BA  
Van-e felvételi: nincs (előfeltétel: a nyelvi alapvizsga teljesítése) 
A képzés rövid leírása: azok a hallgatók, akik ezt a specializációt választják, a posztkolonialitást, az észak-
amerikai (azaz az amerikai és a kanadai) valamint az ír irodalmat és kultúrát (az ír nyelvet is beleértve), 
az angol és az amerikai kereszténység történetét, továbbá a brit és az amerikai történelem különböző 
vetületeit tanulmányozhatják. 

3. Fordítói-szaknyelvi specializáció (50 kredit) 
Félévek száma: 4 
Hányadik félévben vehető fel: 3. 
Milyen szakosok vehetik fel: anglisztika BA  
Van-e felvételi: nincs (előfeltétel: a nyelvi alapvizsga teljesítése) 
A képzés rövid leírása: a specializáció célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a fordítás alapvető elméleti és 
gyakorlati tudnivalóit, illetve hogy ezeket az ismereteket készségszerűen alkalmazni is tudják. A kurzusok 
ezért az elméletet összekötik a gyakorlati vonatkozásokkal és számos életszerű feladat révén készítik fel 
a hallgatókat az alapszintű fordítási feladatok ellátására, valamint az ezen a szakmai vonalon történő 
továbbtanulásra. A szabadon választható kreditek terhére a legkiválóbb hallgatók egy rövid gyakornoki 
időszakot is teljesíthetnek egy fordítóirodában. 

4. Észak-Amerikai stúdiumok specializáció (50 kredit) 
Félévek száma: 4 
Hányadik félévben vehető fel: 3. 
Milyen szakosok vehetik fel: anglisztika BA 
Van-e felvételi: nincs (előfeltétel: a nyelvi alapvizsga teljesítése) 
A képzés rövid leírása: a hallgatók alaposabban és elmélyültebben tanulmányozhatják az észak-amerikai 
(USA és Kanada) kultúra, történelem, irodalom és nyelvészet szakterületeinek főbb kérdéseit. A 
hagyományosabb áttekintő kurzusok mellett lehetőség nyílik egy-egy speciális téma kutatására is pl. 
multikulturalizmus az amerikai irodalomban, az észak-amerikai őslakosok történelme és kultúrája. 
 
 

NÉMET ÉS HOLLAND NYELVŰ KULTÚRÁK INTÉZETE 
NÉMET NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK 

1. Társadalomtudományi és gazdasági fordítói specializáció (50 kredit) 
Félévek száma: 4 
Hányadik félévben vehető fel: 1. 
Milyen szakosok vehetik fel: germanisztika-német BA 
Van-e felvételi: nincs, de a német nyelvű tantárgyak felvételének előfeltétele a nyelvi alapvizsga 
teljesítése 
A képzés rövid leírása: a német szakirányon belüli specializációt ajánljuk azoknak, akik német nyelv, 
irodalom és kultúra MA-ra szeretnének jelentkezni, esetleg fordító és tolmács MA-ra kívánnak 
továbblépni. Hasznos előképzettséget biztosít azoknak is, akik szeretnének elhelyezkedni olyan 
munkakörben, ahol nagy szerepe van a nyelvi közvetítésnek, illetve azoknak, akik a későbbiekben az ún. 
fordítói szakirányú továbbképzés (bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, európai uniós 
és társadalomtudományi szakfordítói és műfordítói (választható nyelvek: angol, francia, holland, japán, 
kínai, német nyelv) felé orientálódnak. 

2. Lexikográfia és szótártudomány (EMLex) – nemzetközi képzés (40 kredit) Csak német 
nyelv, irodalom és kultúra MA-soknak! 

Félévek száma: 4 
Hányadik félévben vehető fel: 3. 
Milyen szakosok vehetik fel: német nyelv, irodalom és kultúra MA szakos hallgatók (belépés német 
minorral is) 
Van-e felvételi: igen (szóbeli MA-szakos felvételi) 
A felvételi követelménye: B1 vagy azzal egyenértékű angol nyelvtudás, jelentkezési lap, motivációs 
levél, elbeszélgetés német és angol nyelven (http://www.kre.hu/btk/index.php/nemzetkozi-emlex-
kepzes) 
A képzés rövid leírása: nyolc egyetem együttműködésén alapuló nemzetközi mesterképzés a nyelvészet 
és lexikográfia iránt érdeklődő hallgatók számára, közös külföldi 2. szemeszterrel és kettős diplomával. A 
hallgatók kiutazását kölcsönös Erasmus-szerződések biztosítják, így egy szemeszter alatt valamennyi 
intézmény, egy meghatározott szakterületre specializálódott oktatóinak blokkszemináriumai 
végiglátogathatók. Az oktatás nyelve: német és angol. A képzés szerves részét képezi a valamely 
kiadónál, nyelvi intézetnél eltöltött, legalább négyhetes vagy a szemeszter folyamán a szótári 
műhelyben végzett gyakorlat. Mivel a 2. szemeszternek az EMLex-ben részt vevő egyetemek valamelyike 
ad otthont, a BA-képzés utolsó tavaszi szemeszterében pályázni kell az EMLex-es egyetemre kiírt 
Erasmus-ösztöndíjra a Német Nyelv és Irodalom Tanszéken. (https://www.emlex.phil.fau.de ) 

3. Germanisztika-német minor (50 kredit) 
Félévek száma: 4  
Hányadik félévben vehető fel: 3. 
Milyen szakosok vehetik fel: bármely BA kiv.: germanisztika, kommunikáció és médiatudomány, 
pszichológia, szociológia BA 
Van-e felvételi: nincs 
A képzés rövid leírása: minden olyan hallgatót várunk, aki a német nyelvet szóban és írásban helyesen, 
választékosan szeretné használni, magas szintű nyelv- és irodalomtudományi ismeretekkel kíván 
rendelkezni, tájékozottságra szeretne szert tenni a német nyelvű országok történelmében, kultúrájában, 
politikai és társadalmi életében. A képzés belépő lehet a német nyelv, irodalom és kultúra diszciplináris 
MA-ra. 

4. Német szakirány (50 kredit) 
Félévek száma: 4 
Hányadik félévben vehető fel: 3. 
Milyen szakosok vehetik fel: germanisztika-néderlandisztika BA  
Van-e felvételi: nincs 
A képzés rövid leírása: a képzés célja a német nyelv magas szintű elsajátítása, a német kultúra, irodalom 
és nyelvészet megismerése. A szakirány a német nyelvű országok történelmére, kultúrájára, politikai és 
társadalmi életére vonatkozó átfogó ismereteket biztosít. 
 
 

NÉDERLANDISZTIKA TANSZÉK 
1. Germanisztika-néderlandisztika minor (50 kredit)  

Félévek száma: 4  
Hányadik félévben vehető fel: 3.  
Milyen szakosok vehetik fel: bármely BA kiv.: germanisztika, kommunikáció és médiatudomány, 
pszichológia, szociológia BA 
Van-e felvételi: igen. Holland nyelvtudás nem szükséges! A felvételi teszthez kötelező tudásanyag: 
Bogyay Mária: Hollandia magyar szemmel. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008. 35-50. oldal, másrészt 
Hollandia és Belgium alapvető adatai (földrajzi elhelyezkedés, terület, lakosság, államforma, hivatalos 
nyelvek). (keretszám: 15 fő) 
A képzés rövid leírása: mivel a képzés főként a nyelvórákra épül, ezért a hallgatók teljesen kezdő szintről 
sajátíthatják el a holland nyelvet. Emellett a hallgatók ízelítőt kapnak a holland és flamand kultúrából, 
irodalomból és nyelvészetből. Ajánljuk azoknak, akik egy nagyobb nyelv (pl. angol) mellett szívesen 
tanulnának egy kisebbet is, vagy BA után néderlandisztika MA-ra kívánnak jelentkezni. 

2. Néderlandisztika szakirány (50 kredit) 
Félévek száma: 4 
Hányadik félévben vehető fel: 3. 
Milyen szakosok vehetik fel: germanisztika-német BA  
Van-e felvételi: igen, ld. germanisztika-néderlandisztika minor 
A képzés rövid leírása: a képzés során a hallgatók teljesen kezdő szintről indulva sajátíthatják el a 
holland nyelvet, hiszen a képzés döntően nyelvórákból áll. Emellett ízelítőt ad a holland és flamand 
kultúrából, irodalomból és nyelvészetből.  

3. Fordítás alapjai specializáció (50 kredit) 
Félévek száma: 4 
Hányadik félévben vehető fel: 3. 
Milyen szakosok vehetik fel: germanisztika-néderlandisztika BA  
Van-e felvételi: nincs 
A képzés rövid leírása: a képzésen a hallgatók elsajátítják a fordítás alapjait, elméleti és gyakorlati 
szinten egyaránt. Az elvégzett specializáció kiváló belépő az ún. fordítói szakirányú továbbképzésen való 
továbbtanuláshoz. 
 
 

KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK INTÉZETE 
1. Keleti nyelvek és kultúrák-japán minor (50 kredit) 

Félévek száma: 4 
Hányadik félévben vehető fel: 3. 
Milyen szakosok vehetik fel: bármely BA kiv.: keleti nyelvek és kultúrák-japán, kommunikáció és 
médiatudomány, pszichológia, szociológia BA 
Van-e felvételi: nyelvi szintfelmérő teszt (keretszám: 10 fő) 
A felvételi követelménye: japán emelt szintű érettségi vagy JLPT 3 kjú vagy JLPT N4 szintű nyelvvizsga 
(vagy ezekkel egyenértékű nyelvi kompetencia). Az első két félévben kari szabadon választható 
tantárgyként kezdő nyelvórákat kínálunk heti hat órában azoknak, akik a harmadik félévtől a japán 
minort szeretnék felvenni. 
A képzés rövid leírása: a képzés a nyelvoktatásra fekteti a hangsúlyt, de a keleti nyelvek és kultúrák-
japán BA tantárgyai is felvehetők. A minort teljesítő hallgatók az alapképzés elvégzése után 
jelentkezhetnek japanológia MA-ra, továbbá lehetőségük van megpályázni a japán kormány, a Japán 
Alapítvány, illetve különböző egyetemek által felajánlott ösztöndíjakat. A hallgatók részt vehetnek a 
szakon működő kalligráfia és japán jelnyelv tanfolyamon, illetve a japán filmklub vetítésein. 

2. Japánspecifikus multimédiaismeret specializáció (20 kredit) 
Félévek száma: 4 
Hányadik félévben vehető fel: 3. 
Milyen szakosok vehetik fel: keleti nyelvek és kultúrák-japán BA  
Van-e felvételi: nincs 
A képzés rövid leírása: a képzés felkészíti a hallgatókat a multimédia segítségével történő 
kutatómunkára, piacképes gyakorlati ismereteket nyújt az alapképzési szak elvégzése után elhelyezkedni 
kívánó hallgatóknak. Célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a hálózat alapú, számítógéppel 
támogatott információfeldolgozásban rejlő lehetőségeket, a hálózatos módon szerveződő ismeretek 

rendszerezési, megismerési folyamatait, a rendelkezésre álló technológiák hatékony használatát, a 
társas munkában rejlő lehetőségeket, a kutatási, felkészülési, valamint a kommunikációs munkájuk 
során szükséges készségeket. 

3. Japán köztörténet és társadalomtörténet specializáció (30 kredit) 
Félévek száma: 4 
Hányadik félévben vehető fel: 3. 
Milyen szakosok vehetik fel: keleti nyelvek és kultúrák-japán BA  
Van-e felvételi: nincs 
A képzés rövid leírása: a képzés során a hallgatók rendszeres és alapos ismereteket szereznek a japán 
történelemről és a japán társadalom történetéről, szerkezetéről, és ezen ismeretek birtokában 
folytathatják MA tanulmányaikat. A specializáció témakörei segítik a japán világ megértését, s ezáltal 
támogatják a BA szakot elvégző hallgatók eredményes elhelyezkedését.  

4. Fordítói alap specializáció (20 kredit) 
Félévek száma: 2 
Hányadik félévben vehető fel: 3. 
Milyen szakosok vehetik fel: keleti nyelvek és kultúrák-japán BA  
Van-e felvételi: nincs 
A képzés rövid leírása: célunk olyan fordítók képzése, akik alapszinten képesek ellátni az írásbeli nyelvi 
közvetítés feladatát idegen nyelvről anyanyelvre és anyanyelvről idegen nyelvre. Az alapszíntű írott 
forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen és tartalmilag pontosan vissza tudják adni a célnyelven, 
tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi ország politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életében, 
valamint az Európai Unió intézményrendszerében.  

5. Fordítói specializáció (50 kredit) 
Félévek száma: 4 
Hányadik félévben vehető fel: 3. 
Milyen szakosok vehetik fel: keleti nyelvek és kultúrák-japán BA  
Van-e felvételi: nincs 
A képzés rövid leírása: olyan szakfordítókat és műfordítókat képzünk, akik magas szinten képesek ellátni az 
írásbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről anyanyelvre és anyanyelvről idegen nyelvre. A képzés 
ajánlott mindazon hallgatók számára, akik az alapképzési szak elvégzése után szakfordítóként, illetve 
tolmácsként kívánnak elhelyezkedni, vagy műfordítással szeretnének foglalkozni. A specializáció magában 
foglalja az alapfordítói specializációt. 

6. Kínai nyelv- és kultúraismeret specializáció (30 kredit) 
Félévek száma: 4 
Hányadik félévben vehető fel: 3. 
Milyen szakosok vehetik fel: keleti nyelvek és kultúrák-japán BA  
Van-e felvételi: igen 
A felvételi követelménye: alapfokú kínai nyelvismeret, amely megszerezhető a keleti nyelvek és kultúrák-
japán BA képzés első két félévében. 
A képzés rövid leírása: a képzés célja, hogy a keleti nyelvek és kultúrák-japán BA képzés hallgatói 
bevezetést kapjanak a kínai történelem és kultúra alapjaiba, és B1-es szinten elsajátítsák a kínai nyelvet. A 
hallgatók képet kapnak Kína kultúrájának fő folyamatairól és megismerkednek a kínai történelem fő 
korszakaival, különös tekintettel a legújabb korra. 

7. Japán irodalmi és nyelvészeti specializáció (30 kredit)  
Félévek száma: 4 
Hányadik félévben vehető fel: 3. 
Milyen szakosok vehetik fel: keleti nyelvek és kultúrák-japán BA  
Van-e felvételi: nincs 
A képzés rövid leírása: a hallgatók rendszeres és alapos ismereteket szereznek a japán irodalom és 
nyelvészet alapvető kutatási területeiről, kutatási módszereiről és eredményeiről, a japán nyelvtudomány 
és általános nyelvészet kapcsolatáról, és ezen ismeretek birtokában tudják majd folytatni tanulmányaikat 
az MA képzésben. 
FIGYELEM! A 20 kredites fordítói alap specializáció és a 20 kredites japán specifikus multimédiaismeret 
specializáció kombinálható bármelyik 30 kredites specializációval. Amennyiben valaki két specializációt 
választ 50 kredit megszerzése szükséges. 
 
 

TÁRSADALOM- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI INTÉZET 
1. Nemzetközi kommunikáció specializáció (44 kredit) 

Félévek száma: 2 
Hányadik félévben vehető fel: 5. 
Milyen szakosok vehetik fel: kommunikáció és médiatudomány BA  
Van-e felvételi: nincs 
A képzés rövid leírása: a nemzetközi kommunikáció specializáció a nemzetközi orientációjú intézmények, 
cégek számára képez olyan, az egyházi kapcsolatok terén is jártas kommunikátorokat, akik rendelkeznek 
azon általános interkulturális, PR, szervezeti, diplomáciai és alapszintű gazdasági ismeretekkel, amelyek 
képessé teszik a specializáción választható nyelvek (angol, francia, német) közül kettőn, minimum 
alapszinten történő kapcsolatépítésre, ügyintézésre. A specializációra jelentkezés feltétele az angol nyelv 
középfokú ismerete. (Az oklevél megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgákon kívül azonban további 
nyelvvizsga letételét nem igényli a specializáció elvégzése.) A specializációra akkor lehet jelentkezni, ha a 
hallgató felvette a kapcsolódó orientációs tárgyakat (PR I. és Nemzetközi kapcsolatok és intézmények I.) 

2. PR, marketing specializáció (44 kredit) 
Félévek száma: 2 
Hányadik félévben vehető fel: 5. 
Milyen szakosok vehetik fel: kommunikáció és médiatudomány BA  
Van-e felvételi: nincs 
A képzés rövid leírása: a médiaipar és a kommunikációs szakma számára képez gyakorlati szakembereket. 
A képzés fókuszában ezért a praktikus, alkalmazható tudás átadása áll. A specializációt elvégző hallgatók 

http://www.kre.hu/btk/index.php/nemzetkozi-emlex-kepzes
http://www.kre.hu/btk/index.php/nemzetkozi-emlex-kepzes
https://www.emlex.phil.fau.de/


arra készülnek fel, hogy a vállalatok kommunikációs osztályain PR és/vagy marketing feladatokat lássanak 
el. Egy másik lehetséges karrierpályát a médiatervező és médiavásárló ügynökségek, valamint a 
médiavállalatok értékesítési osztályai jelentik a specializációt végzettek számára. A specializációra akkor 
lehet jelentkezni, ha a hallgató felvette a kapcsolódó orientációs tárgyakat (PR I. és Szervezetszociológia I.) 

3. Újságírás (nyomtatott, rádió, televízió, online) specializáció (44 kredit) 
Félévek száma: 2 
Hányadik félévben vehető fel: 5. 
Milyen szakosok vehetik fel: kommunikáció és médiatudomány BA  
Van-e felvételi: nincs 
A képzés rövid leírása: a képzés célja, hogy az újságírói szakma gyakorlásához korszerű és megalapozott 
ismereteket adjon át, amelyek birtokában a hallgatók magabiztosan léphetnek ki a munkaerőpiacra. A 
képzés komoly hangsúlyt fektet a műfaji ismeretekre, hiszen ezeken keresztül jó lehetőség nyílik az 
egyes újságírói szerepek tisztázására is. Ugyanakkor újságírónak lenni nem csak szakmai kérdés; 
elkötelezettség és hivatástudat hiányában kiüresedhet e tevékenység, és nem töltheti be elvárt 
társadalmi funkcióját. Specializációnk a korszerű, aktuális technológiai feltételekhez illeszkedő tudást, az 
objektivitásra és pártatlanságra épülő hivatástudat fejlesztését támogatja. A specializációra akkor lehet 
jelentkezni, ha a hallgató felvette a kapcsolódó orientációs tárgyakat (Sajtóműfajok I. és Stúdiógyakorlat) 

4. Kommunikáció és médiatudomány minor (50 kredit) 
Félévek száma: 4  
Hányadik félévben vehető fel: 3. 
Milyen szakosok vehetik fel: bármely BA, kiv.: komm. és médiatud., pszichológia, szociológia BA  
Van-e felvételi: igen, de csak a nemzetközi kommunikációra 60 perces angol írásbeli szintfelmérő (B2)   
A képzés rövid leírása: a képzést végzettek a későbbiekben bekapcsolódhatnak a kommunikáció- és 
médiatudomány MA-ba. A minor kétféle irányban végezhető el: kommunikációs vagy nemzetközi 
kommunikációs ismeretek tárgycsoport. A nemzetközi kommunikációra a jelentkezés feltétele a sikeres 
szintfelmérő. E tárgycsoportot a nemzetközi világra való nyitottság, az interkulturális kompetencia 
fejlesztése, valamint az itt szerzett széleskörű ismeretek sokoldalú felhasználhatósága jellemzi. Az első 
szaknyelv az angol, mely mindenki számára kötelező. A második szaknyelv a német vagy a francia. A 
kommunikációs ismeretek tárgycsoportnál a legfontosabb kommunikációs kompetenciákat sajátíthatják 
el a hallgatók, valamint betekintést nyerhetnek a rádiós és televíziós műsorok készítésébe. 
 

 

MAGYAR NYELV-, IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI INTÉZET 
1. Művelődéstudomány specializáció (50 kredit)  

Félévek száma: 4 
Hányadik félévben vehető fel: 3. 
Milyen szakosok vehetik fel: magyar BA  
Van-e felvételi: nincs 
A képzés rövid leírása: a specializáció hallgatói megismerkednek a kultúratudomány alapjaival, a kultúra 
rétegeivel a magas kultúrától a populáris kultúráig. Elsajátítják azokat az elemző módszereket, 
amelyekkel kritikus, gondolkodó értelmiségiként tudják majd értelmezni és értékelni az egyes 
jelenségeket a kultúra valamennyi szférájában, a verbális és vizuális szövegek és a legkülönfélébb 
médiumok (könyv, napilap, fotó, film stb.) sajátosságait, a kultúrában, művészetben és társadalomban 
betöltött funkcióikat. 

2. Kreatív írás - alkalmazott irodalom specializáció (50 kredit)  
Félévek száma: 4 
Hányadik félévben vehető fel: 3. 
Milyen szakosok vehetik fel: bármely BA kiv.: szabad bölcsészet, pszichológia, szociológia BA. 
Kommunikáció és médiatudomány BA szakosok csak a saját specializáción felül vehetik fel. 
Van-e felvételi: nincs 
A képzés rövid leírása: a specializáció támaszkodik a "kreatív írás" oktatásának nyugati egyetemeken 
kialakult gyakorlatára, de ennél jóval nyitottabban, gyakorlatiasabban kezeli a "kreatív írás"-oktatást. 
Kibővíti, általánosabb írásgyakorlattá teszi azt, amelyben a szépirodalom, műfordítás, kritika-, esszéírás 
mellett helyet kapnak az írás más területei is. A kiadói és szerkesztői munka mellett az adatbázis-építő és 
irodalmi rendezvényszervező szakmák iránt érdeklődők számára is megalapozott ismereteket ad. 

3. Nyelvmentor specializáció (50 kredit) 
Félévek száma: 4 
Hányadik félévben vehető fel: 3. 
Milyen szakosok vehetik fel: bármely BA kiv.: szabad bölcsészet, pszichológia, szociológia BA. 
Kommunikáció és médiatudomány BA szakosok csak a saját specializáción felül vehetik fel. 
Van-e felvételi: nincs 
A képzés rövid leírása: A képzés célja olyan szakemberek kibocsátása, akik az alkalmazott nyelvészet 
területén megfelelő ismeretekkel rendelkeznek, képesek szakmájuk inter- és multidiszciplináris 
művelésére, kreatív alkalmazására az iskolai, kulturális és politikai életben. Azoknak ajánljuk a 
nyelvmentor specializációt, akik nyelvészeti tárgyú diszciplináris mesterképzésben szeretnének 
továbbtanulni. 

 

MŰVÉSZETTUDOMÁNYI ÉS SZABADBÖLCSÉSZETI INTÉZET 
 

1. Szabad bölcsészet minor I-II-III. (50 kredit)  
Félévek száma: 4 
Hányadik félévben vehető fel: 3. 
Milyen szakosok vehetik fel: bármely BA kiv.: kommunikáció és médiatudomány, pszichológia, szabad 
bölcsészet, szociológia BA 
Van-e felvételi: nincs 
A képzés rövid leírása: a bölcsészettudományi BA képzésről érkező hallgatók választhatnak a következő 
minorok közül: szabad bölcsészet minor I. (Filozófia), szabad bölcsészet minor II. (Vallástudomány), 
illetve szabad bölcsészet minor III. (Művészettörténet). A szabad bölcsészet minor I. (Filozófia) 

képzésben a filozófiatörténetet és a filozófia szakterületeit tanulják részletesen, a szabad bölcsészet 
minor II. (Vallástudomány) képzésben a világvallások történetébe és eszméibe nyernek bevezetést 
(külön hangsúllyal a zsidó-keresztény hagyományon), a szabad bölcsészet minor III. (Művészettörténet) 
képzés pedig a művészettörténet nagy korszakaiba, módszereibe, forrásaiba vezeti be a hallgatókat. 

2. Vallástudomány specializáció (50 kredit) 
Félévek száma: 4 
Hányadik félévben vehető fel: 3. 
Milyen szakosok vehetik fel: szabad bölcsészet BA 
Van-e felvételi: nincs 
A képzés rövid leírása: a specializáció a vallási ismeretekkel kapcsolatos általános műveltséggel 
rendelkező szakembereket képez. A hallgatók elsajátítják az alapvető vallási jelenségeket, a világvallások 
hagyományait, alapszövegeit, kulcsfogalmait, történelmi megjelenési formáit, az egyetemes emberi 
kultúrára gyakorolt hatásait, valamint a társadalomban és a társadalmi intézmények között betöltött 
szerepüket. A képzés hangsúlya a világvallásokra esik. Továbbtanulási lehetőség: Vallástudomány MA. 

3. Művészettörténet specializáció (50 kredit)  
Félévek száma: 4 
Hányadik félévben vehető fel: 3. 
Milyen szakosok vehetik fel: szabad bölcsészet BA 
Van-e felvételi: nincs 
A képzés rövid leírása: a specializáció a képzőművészetek (festészet, szobrászat, építő- és iparművészet, 
modern média) történetével foglalkozó szakembereket képez. A specializációt végzettek a művészeti 
örökség védelmével, a műalkotások közvetítésével és gondozásával kapcsolatos munkakörökben tudnak 
elhelyezkedni, például múzeumi és műemlékvédelmi intézményekben, kutatóintézetekben, közoktatási 
intézményekben, galériákban. Továbbtanulási lehetőség: Művészettörténet MA. 

4. Színházi stúdiumok specializáció (50 kredit) 
Félévek száma: 4 
Hányadik félévben vehető fel: 3. 
Milyen szakosok vehetik fel: bármely BA kiv.: pszichológia, szociológia, történelem BA. Kommunikáció 
és médiatudomány BA szakosok csak a saját specializáción felül vehetik fel. 
Van-e felvételi: nincs 
A képzés rövid leírása: a specializáció a színháztörténet és a színházelmélet területén kínál átfogó 
ismereteket, amelyek jó alapot jelenthetnek a színháztudomány MA-hoz. A képzés minden, a színház 
iránt érdeklődő hallgatót megcélozva a kortárs színházi jelenségek megértésére helyezi a hangsúlyt, és 
az ehhez szükséges mértékben ad elméleti-történeti-gyakorlati ismereteket. A kurzusokat elvégző 
hallgatók biztonsággal eligazodnak a színháztípusok, előadásformák és színházi nyelvek között, értékelni 
tudják azok sokszínűségét és egyedi kvalitásait.  
 
 

TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET 
1. Történelem minor (50 kredit) 

Félévek száma: 4 
Hányadik félévben vehető fel: 3. 
Milyen szakosok vehetik fel: bármely BA kiv.: kommunikáció és médiatudomány, pszichológia, 
szociológia, történelem BA. 
Van-e felvételi: nincs 
A képzés rövid leírása: a hallgatók a történelem kutatásához, oktatásához szükséges alapozó 
ismereteket sajátítanak el, valamint kronologikus és tematikus rendszerben ismerkednek meg a modern 
történettudomány legfontosabb kérdéseivel és módszereivel a magyar és az egyetemes történelem 
témaköreiben meghirdetett kurzusokon keresztül.  

2. Katonai és társadalmi konfliktusok specializáció (50 kredit) 
Félévek száma: 4 
Hányadik félévben vehető fel: 3. 
Milyen szakosok vehetik fel: történelem BA 
Van-e felvételi: nincs 
A képzés rövid leírása: a képzés során a hallgatók kronologikus és tematikus rendszerben ismerkednek 
meg a katonai és társadalmi konfliktusok legfontosabb kérdéseivel, a magyar és az egyetemes 
történelem témaköreiben meghirdetett kurzusokon keresztül. 

3. Politikai és művelődési rendszerek és eszmék specializáció (50 kredit) 
Félévek száma: 4 
Hányadik félévben vehető fel: 3. 
Milyen szakosok vehetik fel: történelem BA 
Van-e felvételi: nincs 
A képzés rövid leírása: a specializáció általános célja, hogy a hallgatók figyelmét ráirányítsa a történelmi 
folyamatok és események, valamint az őket részben alakító, részben értelmező eszmék, 
gondolatrendszerek összefüggéseire. 
 

HITTUDOMÁNYI KAR 
1. Teológia minor (50 kredit) 

Félévek száma: 2 
Hányadik félévben vehető fel: 3. 
Milyen szakosok vehetik fel: bármely BA kiv.: kommunikáció és médiatudomány, pszichológia, 
szociológia 
Van-e felvételi: igen, elbeszélgetés 
A képzés rövid leírása: a képzés célja, hogy azok a hallgatók is  magas szintű református egyházi és 
teológiai ismereteket szerezzenek, akik érettségi után nem hitéleti képzésre jelentkeztek. A Teológiai 
minort elvégzettek diplomájuk erről szóló részével, vagy a kapott igazolás és egyetemi vagy főiskolai (BA 
vagy MA) oklevelük birtokában jelentkezhetnek a KRE HTK Általános iskolai és középiskolai hittanár-
nevelőtanár levelező szakára. 
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