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Kedves leendő
Hallgatónk!

Kedves
Olvasó!

Bízom benne, hogy hamarosan Önt
is közösségünk tagjaként üdvözölhetem,
és a nálunk eltöltött évek meghatározóak
lesznek majd az életében.
Fontosnak tartjuk, hogy a BTK-n megszerezhető elméleti tudás, a gyakorlati
ismeretek és problémamegoldó képesség
minden hallgatónk számára lehetőséget
teremtsen arra, hogy fontos feladatokat
lássanak el akár a tudományos életben,
akár a munkaerőpiac különböző területein.
Büszkék vagyunk, hogy a klasszikus
bölcsész értékeken túl, mint a nyelvtudás vagy a multidiszciplináris műveltség,
az itt megszerzett ismeretek hatékony
és innovatív alkalmazása révén diplomá
saink olyan munkakörökben is megállják
a helyüket, amelyeknek ma még az elne
vezése is várat magára.
Aki az ELTE Bölcsészkarán tanul, egy olyan
dinamikus közösség része lehet, amely
a tanulás mellett a szakmai életút alakulásában is biztos és erős védőhálót nyújt,
mindezt egy sokszínű, otthonos, összetartó közegben.

Az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzatának
elnökeként szeretettel köszöntelek!
Remélem, hogy a kezedben tartott
kiadvány hozzásegít ahhoz, hogy megismerd az ország legrégibb egyetemének
legnagyobb és legtekintélyesebb karát.
A Kar és a HÖK közötti együttműködés
jegyében mi is szeretnénk ezeken a lapokon bemutatkozni, megmutatva azt,
hogy a Hallgatói Önkormányzat a hallgatói érdekvédelem mellett feladatai
közé sorolja a kari tudományos-, kulturális- és közélet megszervezését, annak
támogatását.
Az ELTE Bölcsészettudományi Karával
ismerkedve talán elsőre soknak tűnhet
a több mint száz képzés, amiből választhatsz, ám hamar rá fogsz jönni, hogy
a Kar mérete és sokszínűsége adja meg
hallgatóinak a lehetőséget, hogy igazán kiteljesedjenek tanulmányaik során.
A Hallgatói Önkormányzat nevében kívánok neked sikeres felvételit és remélem,
találkozunk veled!

Találkozzunk a Trefort-kertben!
Dr. Bartus Dávid
dékán

Dióssy Panka
az ELTE BTK Hallgatói
Önkormányzatának elnöke
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Az olyan tradicionális bölcsész szakok
mellett, mint a magyar, a történelem vagy
a nyelvi szakok, a Bölcsészettudományi
Karon tanulhatsz például a keleti vagy
szláv kultúrákról, részt vehetsz olyan képzésekben, mint a tolmács, a filmtudomány,
vagy a logika, de nálunk találod a digitális
bölcsészet és az arab tanulmányok hazai
bölcsőjét is.
Ha különlegességre vágysz, jó helyen
jársz! A Bölcsészettudományi Karon olyan
izgalmas szakokkal is várunk, mint az
asszíriológia, az iranisztika, az ókortörténet vagy a buddhológia.

egy helyen

PhD
program

tanárszak

a felsőoktatási rangsorok élén 1635 óta
a bölcsésztudományok fellegvára

magasan képzett,

a leggazdagabb alapszak-kínálat a magyar
bölcsészettudományi karok közül

szakmailag elismert oktatók

világméretű partneregyetemi hálózat

Oktatóink 92.8%-a rendelkezik tudományos fokozattal, ami több mint 20%-kal
magasabb az országos átlagnál.

élénk hallgatói élet

kutatóegyetemi kar
2010-ben Karunk elnyerte a kutatóegyetemi címet, intézményünkben több
kutatócsoport és kutatóközpont is működik. Fontos célkitűzésünk a tudományos
kutatások fellendítése és a tudományos
utánpótlás képzése.
13 intézeti könyvtár mellett 15 tanszéki
könyvtár, illetve a Központi Olvasóterem
várja a hallgatókat. A legrégebbi gyűjtemény a Történeti Intézet Szekfű Gyula
Könyvtára, de a leghosszabb ideje külön
szervezeti egységként működő könyvtár a Bölcsészettudományi Kar Filozófiai
Könyvtára, amelyet 1902-ben alakítottak ki.
„Hat év az angol–olasz szakon
(még szép: négy év alatt bárki le tud
diplomázni), és most harmadik éve az
esztétika doktorin. Akárhogy is számo
lom: kilenc éve vagyok ELTE-s. Hihetetlen,
de nem tűnik soknak. A tanáraim nagy
tudású, ugyanakkor laza és nyitott embe
rek, az egyetemen mindig oldott a han
gulat. Sokkal inkább a saját kompetenci
áink kiaknázása a cél, semmint az, hogy
egy versenyistállót alakítsanak ki a diá
kokból. Sose féltem bejárni. És ez nekem
nagyon fontos. Az ELTE emberséges.
Büszkén hordom az egyetemi pólót.
És van tápiókapuding a büfében!”
Závada Péter
költő, drámaíró, zenész

történelmi campus a belváros szívében

1635
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Pázmány Péter
megalapítja
a Bölcsészet
tudományi Kart

1860

engedélyezik
a magyar nyelvű
oktatást az
Egyetemen

1911

a BTK
a Trefort-kertbe
költözik

1950

az Egyetem
felveszi
Eötvös Loránd,
világhírű
fizikus nevét
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közösségi
élet a BTK-n

A magas szintű oktatás mellett
az intenzív hallgatói életre is nagy
hangsúlyt fektetünk. Minden tanév
során különböző kulturális programok,
fesztiválok, hallgatói konferenciák
és egyéb intézményi és szakos események
várják hallgatóinkat. A Bölcsészkar
fontos intézménye a Hallgatói
Önkormányzat, melynek tagjaként
neked is lehetőséged van bekapcsolódni a programok szervezésébe,
koordinálásába.

gólyatábor

Tapasztald meg a bölcsész bulik hangulatát már az egyetem elkezdése
előtt! 3 napos Gólyatáborunkat minden
évben a Balaton partján rendezzük meg,
ahol a szórakozás és a kikapcsolódás mellett megismerheted új hallgatótársaidat
és a felsőéves hallgatókat is.

eltefeszt
A minden ősszel megrendezett összegyetemi nyílt napon a továbbtanulás előtt
álló középiskolások kóstolhatnak bele
a bölcsész mindennapokba. Itt egy helyen
tudhatod meg az összes fontos információt egyetemünk mind a 9 karáról és részt
vehetsz szakos bemutató órákon is.

bölcsész napok

szakos események

A Bölcsészettudományi Kar tavaszi fesztiválja nemcsak a Trefort-kert hallgatóit
hozza össze, hiszen más karok és egyetemek hallgatói is szívesen vendégeskednek
nálunk. A színes kulturális programok,
beszélgetések és szakos események mellett az esti koncerteken és bulikon még
egyszer kitombolhatod magad a tavaszi
vizsgaidőszak előtt.

Ismerj meg más szakokat, vagy vegyél
részt saját szakod programjain! A legtöbb
tanszék szervez belsős programokat,
melyeken a képzéseik bemutatása mellett
beszélgetéseket, filmklubot és bulikat
is tartanak.

„Azért szeretek a BTK-ra járni,
mert ezerféle háttérrel rendelkező és ezerféle világlátású ember
gyűlik össze nap mint nap. Itt
mindenki megtalálja a társaságát,
nem rekeszt ki senkit a közösség.
Barátokon túl rengeteg értékes
tudásra is szert lehet tenni, de ezért
teljesíteni is kell.”
Kurdics Zoltán Gábor
történelem alapszak
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BA képzés
a megkerülhetetlen lépcsőfok
btk.elte.hu/alapszakok
A Bölcsészettudományi Kar alapszakkínálata a leggazdagabb a hazai egyetemek közül. Segítünk eligazodni, hogy
megtaláld a hozzád legjobban illő
képzést!
Alapszakosként 180 kreditet kell teljesítened a 3. év végére. Ebből 120 kreditet
fednek le a kötelező általános bölcsésztárgyak, 10-et szabadon választhatsz, a fennmaradó 50 kreditet pedig minorszak,
szakirány vagy specializáció formájában
teljesítheted. A különböző szakok szakirányait és specializációt a szakfelsorolásoknál találod.
Minor szakként a kar teljes kínálatából
választhatsz, ne félj kipróbálni magadat
a legkülönlegesebb szakjainkon sem!
Történelem szakosként van alkalmad
például nyelveket tanulni, anglisztikásként
pedig felvehetsz akár bibliatudományi
tárgyakat, tanulhatsz India kultúrájáról,
vagy színházi stúdiumokat is folytathatsz.
Tudtad? A magyar szakon tanult
többek között Babits Mihály,
Kosztolányi Dezső, Szerb Antal,
Tóth Árpád, Kodály Zoltán, Antall
József, Lázár Ervin, Bereményi
Géza, Spiró György, Jakupcsek
Gabriella, Krusovszky Dénes, Szabó
T. Anna, Varró Dániel, Bödőcs Tibor,
Rátonyi Krisztina és Maier Péter is.
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Tudtad? A Germanisztikai Intézet
hallgatói az egyetemi évek alatt
olyan nemzetközi cégeknél lehetnek gyakornokok, mint az Audi
Hungaria és a BP Hungary.

Érdekelnek a különböző kultúrák, és a nyelvtanulásban is jó vagy?
A Bölcsészettudományi Karon több mint 70 nyelven tanulhatsz! Ha ennél
több nyelvet oktató egyetemet keresel, csupán egyet találsz a világon!
Nálunk tanulhatsz:
több mint 30 európai nyelvet az anglisztika, a germanisztika, a szlavisztika és az
újlatin nyelvek szakokon, például baszkot, dánt, beloruszt, ukránt vagy galegót
/ a keleti nyelvek és kultúrák szakjain arabot, hébert, jiddist, hindit, szanszkritot,
perzsát, japánt, kínait, koreait, mongolt, tibetit vagy újgörögöt / ókori nyelveket,
például sumer és akkád nyelvet az asszíriológián, óegyiptomit és koptot az egyiptológián, latint és ógörögöt a klasszika-filológián

Jól megy a kommunikáció? Szeretsz emberekkel foglalkozni?
Neked ajánljuk a következő képzéseinket:
kommunikáció- és médiatudomány / informatikus könyvtáros / magyar szak
/ szabad bölcsészet / zenekultúra / Mozgókép (film- és televízórendezés)

Olyan képzést keresel, aminek az elvégzése utána
számos különböző területen el tudsz helyezkedni?
magyar szak / szabad bölcsészet / kommunikáció- és médiatudomány
/ anglisztika / germanisztika / Újlatin nyelvek és kultúrák

Tudtad? Ha spanyol szakos vagy,
tanulhatsz katalán, galego vagy
baszk nyelveken is.

Tudtad? Nálunk végez a legtöbb
kommunikáció- és médiatudomány
szakos hallgató.
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Ha érdekel a történelem… szerencséd van, hiszen rengeteg

Szívesen dolgoznál a nemzetközi cégek világában? Szeretnél

lehetőség áll előtted:

már alapszakosként is belelátni a nagyvállalatok működésébe?

tanulhatsz néprajzot / lehetsz történész / vagy akár lehetsz régész is

Válaszd következő szakjaink egyikét!

Szívesen mennél terepre, ahol élesben is kipróbálnád

germanisztika szak német, néderlanisztika vagy skandinavisztika szakirányai
/ anglisztika szak / kommunikáció- és médiatudomány / újlatin nyelvek és kultúrák
spanyol, francia, portugál, olasz, román szakirányai

az egyetemen tanultakat? Jó hírünk van, ugyanis számos
Ha érdekel a környező országok nyelve és kultúrája, neked való

szak vág az érdeklődésedbe:
néprajz / ókori nyelvek és kultúrák / régészet / történelem
/ kommunikáció- és médiatudomány

Inkább a könyvtárak világa vonz
és szeretsz elmélyedni hosszabb szövegekben?
Nézz utána alaposan a következő szakoknak:
magyar / informatikus könyvtáros / szabad bölcsészet

Ha valami különlegesbe szeretnél belevágni, neked ajánljuk:
a keleti nyelvek és kultúrák szakot, ahol tanulhatsz például mongolt, japánt,
koreait vagy indológiát / az ókori nyelvek és kultúrákat, ahol választhatod
az egyiptológiát vagy a klasszika-filológiát vagy az asszíriológiát / a zenekultúra
szakot, ahol tanulhatsz például karvezetést / az informatikus könyvtáros szakot,
ahol választhatod az információ- és tudásmenedzsment vagy a könyvtörténet
specializációkat / a germanisztika szak néderlandisztika vagy skandinavisztika
szakirányait

Tudtad? Történelem szakosként látogathatsz történelmi filmklubot és
sporttörténeti szemináriumokat is.
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a szlavisztika szak, ahol különböző szakirányok közül választhatsz:
horvát, cseh, lengyel, szlovén, szlovák, ukrán, orosz, szerb, bolgár

Imádsz egzotikus tájakra utazni, és szívesen
beleásnád magad különleges kultúrákba is?
Ezek a szakok biztosan felkeltik az érdeklődésedet:
keleti nyelvek és kultúrák szak indológia, iranisztika, japán, kínai, koreai, mongol,
tibeti és török szakirányai / ókori nyelvek és kultúrák asszíriológia, egyiptológia
szakirányai / újlatin nyelvek és kultúrák spanyol és portugál szakirányai

Tudtad? A kommunikáció- és
médiatudomány szakos hallgatók
a legnagyobb magyar hírportáloknál, legnevesebb lapoknál, pörgős
tévécsatornáknál, izgalmas média
ügynökségeknél szerezhetnek
gyakorlati tapasztalatot, például
az Index.hu-nál, a Librinél, az RTL
Klubnál, a Glamour magazinnál
vagy a Telekomnál.
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alapszak
kínálatunk

Tudtad? Számos képzésen belül
további specializációkat is választhatsz, például a keleti nyelvek és
kultúrák kínai szakirányán belül
kínai tolmács- és fordítóképzésben
vehetsz részt.

Szakjaink, ahol szakirányra

Szakirányok nélküli

felvételizhetsz:

szakjaink, ahol specializációt

Ha az alábbi alapképzések

magyar

germanisztika

egyikében veszel részt,
és nem szeretnél minor szakot

észt / finn / finnugor / folklorisztika /
irodalomtudomány / művelődéstudomány
/ nyelvmentor / ügyvitel

német és német nemzetiségi
/ néderlandisztika / skandinavisztika

választani, akkor különböző

történelem

specializációkat végezhetsz el:

levéltár / muzeológia

anglisztika
angol a médiában / angol az üzleti világban / angol fordítói készségek / film és
kultúra

informatikus könyvtáros
információ- és tudásmenedzsment
/ könyvtörténet

kommunikáció- és médiatudomány

zenekultúra
karvezetés / zenei könyvtáros

arab / hebraisztika / indológia /
iranisztika / japán / kínai / koreai /
mongol / tibeti / török / újgörög

film- és televíziórendező

szabad bölcsészet

mely mellé minor specializációt

asszíriológia / egyiptológia
/ klasszika-filológia

néprajz
Tudtad? Számos olyan szakunk
van, melyet Magyarországon csak
az ELTE BTK-n tanulhatsz, például
az indológia vagy az iszlám tanulmányok.

/ amerikanisztika
régészet
angol

mozgókép
ókori nyelvek és kultúrák

kell választanod:

anglisztika

archeometria / az őskori Elő-Ázsia régészete
/ őskori régészet / antik (görög-római) régészet / római provinciák régészete / népvándorláskori régészet / középkori régészet

Szakirányok nélküli szakunk,

médiatudomány / újságíró / médiadizájn
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keleti nyelvek és kultúrák

vagy szakterületet kell választanod:

elméleti nyelvészet / esztétika /
filmelmélet és filmtörténet / filozófia
/ kommunikáció- és médiatudomány /
művészettörténet

szlavisztika
blogár / cseh / horvát és horvát nemzetiségi / lengyel / orosz / szerb és szerb
nemzetiségi / szlovák és szlovák nemzetiségi / szlovén és szlovén nemzetiségi
/ ukrán és ukrán nemzetiségi

újlatin nyelvek és kultúrák
francia / olasz / portugál / román
és román nemzetiségi / spanyol

Tudtad? A mongol szakirány
hallgatójaként megismerheted
a mongolság gazdag és egyedi
kultúráját, tanulmányi ösztöndíjjal
pedig Mongóliába, az Örök Kék Ég
hazájába is eljuthatsz.
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hallgatóink
véleménye

„Az ELTE BTK-n különleges élmény
szlávosnak lenni: összetartó közösségben lehetünk, jó kapcsolatot
ápolunk tanárainkkal. A színvonalas
oktatás mellett egyedi programokkal is el vagyunk látva: kulturális
események, bulik, utazások.”
Nemes Bettina
orosz, alapszak

Tudtad? A Művészetközvetítő
és Zenei Intézetben tanulhatsz
zenekultúra szakembernek is.

Tudtad? A szabad bölcsészet
szakon számos területbe belekóstolhatsz, például az esztétikába, a filmtudományba,
a filozófiába, a kommunikációés médiatudományba, az elméleti
nyelvészetbe, de a művészettörténetbe is.

„Számos specializáció közül
lehet választani, ami még inkább
sokszínűvé teszi ezt az amúgy is
igen változatos képzést. Tanáraink
között országosan elismert akadémikusok is vannak, ezáltal az oktatás színvonala kimagasló. A légkör
barátságos, emberközeli.”
Plajner Kitti
anglisztika, alapszak

Tudtad? Az anglisztika szakon
végzett például Nádasdy Ádám
költő, műfordító, Ónody Eszter
színésznő, Rakovszky Zsuzsa Kossuth-díjas író, Varró Dániel költő.
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„Azt szeretem a legjobban az ELTE
Médiában, hogy itt olyan szakemberek tanítanak, akik jelenleg is
a szakmában dolgoznak. Így ha
PR-ról, újságírásról, filmezésről vagy
tévézésről beszélünk, olyan tudást
kapunk, ami kézzel fogható, és
a későbbi karrierünk során fel is
tudjuk használni.”

„Olyan társaság fogadott a BTK-n,
amelynek köszönhetően mindig
otthon érzem itt magam. Óriási
lexikális tudással gyarapodott az
elmém, ez nem csak a tanórákon,
de a társaság által is folyamatosan
nő. Sokak által nekünk szegezett
kérdés, hogy hogyan fogjuk hasznosítani az itt felhalmozott tudást.
Az eddigi munkatapasztalataim
alapján úgy gondolom, hogy egy
magyar szakos diplomával végtelen a lehetőségek száma, hiszen
gondoljunk csak bele, mindennek
a nyelv az alapja, minden területen
dolgozunk a nyelvvel.”

Viski Ádám
média, alapszak

Árvai Csenge
magyar, alapszak

„Tanulmányaink alatt fontos minél
több nézőpontot megismerni,
valamint több oldalról látni azokat
a kérdéseket, témákat, amelyeket
elemzünk. Erre kitűnő lehetőséget
nyújt az ELTE Erasmus+ programja,
amely által új helyszíneken új
embereket, látásmódokat ismerhetünk meg, miközben nem csak
a tudásunk, de a nyelvtudásunk,
kreativitásunk is fejlődik. Hálás
vagyok, hogy a Padovai Egyetemen
tovább bővíthettem a tanulmányaimhoz kapcsolódó tudást, az angol
és olasz nyelvtudásomat is fejleszthettem, valamint új barátokat és
élményeket szerezhettem.”
Andor Anna Klára
kulturális örökség tanulmányok,
mesterszak
13

ne állj meg az
alapképzésnél!
btk.elte.hu/mesterszakok

mélyítsd el a tudásod!
Az alapszak elvégzése után lehetőséged
van tovább folytatni a tanulmányaidat mesterképzési szakjaink egyikén.
A rugalmas képzési rendszerben 2 év
alatt megszerezheted az egyetemi szintű
diplomádat, amit mindenképpen ajánlunk,
ha szeretnéd elmélyíteni a tudásodat egy
adott témában. A félszáz diszciplináris
képzés mellett 11 olyan interdiszciplináris képzés is vár, ahol több szakterület
oktatói működnek együtt. Ilyen például
az iszlám és a buddhizmus tanulmányok, a szemiotika, a hungarológia vagy
a színháztudomány. A felmérések szerint
mesterdiplomával lényegesen jobbak lesznek a pozícióid a munkaerőpiacon.
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ha a mesterszak után
sem elég a tudományból
Ha igazán elkötelezett vagy a kutatási
témád iránt, akkor a mesterképzés után
érdemes folytatnod a tanulást doktori
iskoláink egyikében. A doktori képzés
8 féléven keresztül zajlik egy-egy iskolateremtő kutató irányítása mellett. A képzés ideje alatt publikációid révén bekapcsolódsz majd a szakmai nyilvánosságba,
a kutatói műhelyek tagjaként pedig a legújabb kutatási módszerekkel ismerkedhetsz meg. Az ELTE Bölcsészettudományi
Kara teljes tudományági lefedettséggel
és számos ösztöndíjas hellyel vár.
A magyar bölcsészettudományi karok
közül nálunk tanul a legtöbb doktorandusz, sok szakterület pedig egyedül itt
képviselteti magát. Ráadásul 2019 óta
megnövekedett az államilag támogatott
helyek száma, így még több ösztöndíjas
doktoranduszt tudunk fogadni.

irány a katedra!
Ha pedagógusként szeretnél dolgozni,
több lehetőséget is kínálunk számodra.
Az osztatlan tanárképzés során 10 féléves képzés keretében kétszakos tanári
végzettséget szerezhetsz. Mesterszakos
hallgatóként lehetőséged van arra is,
hogy már a mesterképzéssel párhuzamosan elkezdd a mesterképzésed
szakterületének megfeleltethető tanárképzést (ha van ilyen tanári szakterület).
A párhuzamosan végzett képzések végén
így két: egy diszciplináris és egy tanári
oklevelet is szerezhetsz. A mesterszakos,
tanárszakos vagy tanítói oklevél megszerzése után tudsz felvételizni egyszakos
tanári mesterképzésekre is. Tanárszakos
hallgatóként pedagógiai és pszichológiai
kurzusok is várnak rád, melyeket társ
karunkon, az ELTE PPK-n végezhetsz el.

„Lehetőséged nyílik az eddigieknél is jobban elmerülni a téged
érdeklő nagyobb témakörben,
és egy saját magad által talált
problémát körüljárni ezen belül.
Ezzel olyan speciális tudásanyagra,
ismereti tapasztalatra teszel szert,
melyet csak egy ilyen egyedi
speciális jellegű képzés keretein
belül szerezhetsz meg. Emellett
pedig a szakmai közösségbe egyre
jobban bevonódva hasonlóan
elhivatott, hasonló érdeklődésű
és gondolkodású embereket
ismerhetsz meg, dolgozhatsz velük
együtt.”
Virág Csilla
történelemtudomány, PhD képzés

Tudtad? Bizonyos szakjaink
között átjárást biztosítunk, így az
alapszak után egy másik intézet
mesterszakján is tanulhatsz,
például a magyar alapszak után
választhatod a kommunikáció-és
médiatudomány mesterszakot.

tehetséggondozás
szakkollégiumok
Az ELTE nagy múltú, sok nagyszerű tudóst
felkészítő és útjára bocsátó szakkollégiuma, az Eötvös József Collegium hallgatóinak kétharmada bölcsész. Tehetséges
hallgatóink a Collegium műhelyeiben
végezhetnek az egyetemi tanulmányaikon túl olyan szakmai munkát, amelyben
érdeklődésüknek megfelelően mélyülhetnek el.

tudományos
diákkörök

demonstrátori
megbízatás

Az egyéni hallgatói tudományos munka
hagyományos műhelyei a Kar minden
intézetében és azokon belül számos
tudományterületen működő tudományos
diákkörök (TDK), amelyek elsődleges célja,
hogy szervezett formát adjanak a hallgatók egyéni és csoportos kutatásainak.
Ezekben a körökben a hallgatóink a napi
tanulmányaikat messze meghaladó tudományos, kutatási tevékenységet folytatnak, dolgozatokat, tanulmányokat készítenek, közösen megvitatják és szakértő
zsűrik előtt bemutatják eredményeiket.

Az egyéni tehetséggondozás régóta
ismert formája a demonstrátori intézmény. A megbízatást pályázat útján lehet
elnyerni, célja, hogy a tehetséges és motivált hallgatók bekapcsolódhassanak egyegy tanszék, intézet mindennapi életébe.
A demonstrátorok elláthatnak hivatali,
„tanársegédi” jellegű feladatokat, közreműködhetnek például az előadásokhoz
szükséges anyagok, eszközök előkészítésében, kezelésében, tudományos rendezvények szervezésében, de ezen túl közvetlen
vezető tanáruk, mentoruk vezetésével
feladatokat vállalhatnak az adott tanszéken folyó tudományos projektekben is.

tutorálás
A tutorálás során a hallgatók az általuk
választott oktatóval közösen készített
munkaterv alapján, egy oktató—egy
hallgató típusú foglalkozásokon vesznek
részt, amely igen intenzív felkészítést
és elmélyülést tesz lehetővé.

honorácior
A honorácior az egyéni tehetséggondozás
legmagasabb szintű formája. Lényege,
hogy a kötelező tananyagon felül,
a 180 kredit keretében felvett szakirány
vagy minor mellé egy további minort
vagy specializációt lehet felvenni 50 kredit értékben – költségtérítés nélkül.

„A BTK az a közösség, ahova bárki
betér, mindenki szívesen látja. Ezért
is imádok ide járni, mert olyan,
mintha haza érkeznék. Mind a diákokra, mind a tanárokra bármikor
lehet számítani. Mindenhol büszkén hangoztatom, hogy én BTK-s
vagyok.”
Koós Nikolett
angol–média mesterszak
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szervezeti felépítés
Angol–Amerikai Intézet
• Amerikanisztika Tanszék
• Anglisztika Tanszék
• Angol Alkalmazott
Nyelvészeti Tanszék
• Angol Nyelvészeti Tanszék
• Angol Nyelvpedagógia Tanszék

Filozófia Intézet
• Általános Filozófia Tanszék
• Logika Tanszék
• Ókori és Középkori Filozófia Tanszék
• Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék
Germanisztikai Intézet
• Néderlandisztikai Tanszék
• Német Nyelvészeti Tanszék
• Német Nyelvoktató és
Szakdidaktikai Tanszék
• Német Irodalom és Kultúra Tanszék
• Skandináv Nyelvek
és Irodalmak Tanszéke
Könyvtár- és Információtudományi
Intézet
• Információtudományi Tanszék
• Könyvtártudományi Tanszék
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Magyar Irodalom- és
Kultúratudományi Intézet
• Modern Magyar
Irodalomtörténeti Tanszék
• Összehasonlító Irodalomés Kultúratudományi Tanszék
• Régi Magyar Irodalom Tanszék
• XVIII-XIX. századi Magyar
Irodalomtörténeti Tanszék

Művészettörténeti Intézet
• Középkori, Reneszánsz és Barokk
Művészettörténeti Tanszék
• Modern és Jelenkori
Művészettörténeti Tanszék

Magyar Nyelvtudományi
és Finnugor Intézet
• Alkalmazott Nyelvészeti
és Fonetikai Tanszék
• Finnugor Tanszék
• Magyar Nyelvtörténeti,
Szociolingvisztikai,
Dialektológiai Tanszék
• Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Nyelvi Közvetítés Intézete
• Fordító- és Tolmácsképző Tanszék
• Magyar mint Idegen Nyelv Tanszék

Művészetelméleti és
Médiakutatási Intézet
• Esztétika Tanszék
• Filmtudomány Tanszék
• Média és Kommunikáció Tanszék

Ókortudományi Intézet
• Asszíriológia és
Hebraisztikai Tanszék
• Egyiptológiai Tanszék
• Görög Tanszék
• Latin Tanszék
• Vallástudományi Tanszék

Művészetközvetítő és Zenei Intézet
• Zenekultúra Tanszék
• Zenei Interpretáció Tanszék

Néprajzi Intézet
• Folklore Tanszék
• Tárgyi Néprajzi Tanszék

Orientalisztikai Intézet
• Indológia Tanszék
• Iranisztikai Tanszék
• Sémi Filológiai és Arab Tanszék
• Török Filológiai Tanszék

Régészettudományi Intézet
• Archeometria, Régészeti
Örökség és Módszertan Tanszék
• Népvándorlás kori és
Középkori Régészeti Tanszék
• Ókori Régészeti Tanszék
• Őskori és Elő-Ázsiai
Régészeti Tanszék

Romanisztikai Intézet
• Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
• Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
• Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék
• Román Filológiai Tanszék
• Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Szláv és Balti Filológiai Intézet
• Lengyel Filológiai Tanszék
• Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
• Szláv Filológiai Tanszék
• Ukrán Filológiai Tanszék
Távol-keleti Intézet
• Buddhológia és Tibetisztika Tanszék
• Japán Tanszék
• Kínai Tanszék
• Koreai Tanszék
• Mongol és Belső-Ázsiai Tanszék
Történeti Intézet
• Atelier Interdiszciplináris
Történeti Tanszék
• Digitális Bölcsészet Tanszék
• Gazdaság- és
Társadalomtörténeti Tanszék
• Kelet-, Közép-Európa Története
és Történeti Ruszisztikai Tanszék
• Középkori Történeti Tanszék
• Kora Újkori Történeti Tanszék
• Művelődéstörténeti Tanszék
• Ókortörténeti Tanszék
• Történelem
Segédtudományai Tanszék
• Új- és Jelenkori Egyetemes
Történeti Tanszék
• Új- és Jelenkori Magyar
Történeti Tanszék
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külföldi
ösztöndíjprogramok
Egyetemünk számos lehetőséget biztosít, hogy ösztöndíjjal tanulhass más
országok felsőoktatási intézményeiben.
A különböző időtartamú programok
keretében rövid tanulmányutakon vagy
szakmai gyakorlaton vehetsz részt,
de eltölthetsz 1 vagy 2 félévet külföldi
partneregyetemeink cserehallgatójaként is.

Erasmus+
Az Erasmus+ az Európai Unió legsikeresebb ifjúsági programja, mely immáron 30
éve nyújt folyamatosan bővülő lehetőségeket a köz- és felsőoktatás diákjainak az
Európai oktatási térben való mozgáshoz.

Tudatosan építjük nemzetközi
partnerkapcsolat-rendszerünket, nagy hangsúlyt fektetünk
hallgatóink idegennyelvi kompetenciáinak fejlesztésére is, ezzel
is segítve a fiatalok nemzetközi
munkaerőpiacon való érvényesülését. A nemzetköziesítés jegyében
a világ minden tájáról fogadunk
hallgatókat, és egyre több képzést
indítunk angol, illetve célnyelveken. Dinamikusan növekvő külföldi
hallgatói létszámainknak köszönhetően diákjaink igazi nemzetközi
környezetben végezhetik tanulmányaikat, életre szóló barátságokat,
szakmai kapcsolatokat köthetnek
más országokból, kultúrákból származó társaikkal.
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a való életre
tanítunk
Campus Mundi
A Campus Mundi program olyan hallgatók
jelentkezését várja, akik bátran mennének tanulmányi vagy szakmai útra 2 vagy
10 hónapra, akár a tengerentúlra vagy
Ázsiába is. A program célja, hogy lehetővé
tegye minden érdeklődőnek a távoli országokba való eljutást, és hogy más kultúrákat ismertessen meg az európai egyetemi
közösségekkel.

Számos szak esetében az alapszak
és a mesterszak utolsó évében 120 órás
szakmai gyakorlaton kell részt venned, ahol élesben is kamatoztathatod
tudásodat és rengeteg tapasztalatra
tehetsz szert. Egyetemünk olyan kisés nagyvállalatokkal alakított ki partneri kapcsolatot, ahol karriered első
sikeres lépéseit megteheted.

ipari együttműködések
a BTK-n

CEEPUS
A CEEPUS a közép-európai egyetemek
csereprogram hálója, amely ösztöndíjakat
biztosít a régió legkiválóbb egyetemeire. Tudományterülettől függően állnak
rendelkezésre lehetőségek szinte bármely
ELTE-s hallgatónak.

A Germanisztikai Intézet szorosan együttműködik az Audi Hungariával és a BP
Hungary-val. Ennek célja, hogy a gazdasági nyelvvel ismerkedő hallgatók ne csupán elméletben, hanem a nagyvállalatok
mindennapjain keresztül is megismerjék
az üzleti életet. Mit jelent ez a gyakorlatban? Vendégelőadásokat és céglátogatásokat, szakmai gyakorlatokat és gyakornoki programot.

téged is támogat
a hallgatói
képviselet
Minden intézetünkben működik egy hallgatókból álló csapat, amely a tanulmányi,
szociális, külügyi és tudományos ügyek
mellett rendezvények szervezésével is
foglalkozik. Hozzájuk bátran fordulhatsz
kérdéseiddel, ha pedig úgy érzed, szívesen
ellátnál a tanulmányaid mellett ilyen jellegű feladatokat, csatlakozhatsz a szakodhoz tartozó képviselethez.

HELP
A HELP, azaz a Hallgatói Eredményességet
Elősegítő Program számos szolgáltatással
lehet segítségedre tanulmányi és magánéleti problémák megoldásában. Az oktatók és szakmentorok összefogásából
alakult támogató közösség tréningekkel,
coachinggal, tanulástámogatással és pszichológiai tanácsadással is várja a magyar
és a külföldi hallgatókat.
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AlApszAkok
(szAkirány)

AlApszAkos
speciAlizációk
KÖTELEZŐEN VÁLASZTANDÓ:
ANGOL; AMERIKANISZTIKA

AnglisztikA

OPCIONÁLIS: ANGOL
A MÉDIÁBAN; ANGOL AZ ÜZLETI
VILÁGBAN; ANGOL FORDÍTÓI
KÉSZSÉGEK; FILM ÉS KULTÚRA

mesterszAkok

mesterszAkos
speciAlizációk

AMERIKANISZTIKA; ANGOL NYELVOKTATÓ;
ANGLISZTIKA; SZEMIOTIKA; SZÍNHÁZTUDOMÁNY

ANGOL ALKALMAZOTT NYELVÉSZET;
ANGOL ELMÉLETI NYELVÉSZET;
ANGOL IRODALOM; ANGOL KULTÚRA
ÉS TÁRSADALOM; POSZTKOLONIÁLIS
IRODALMAK ÉS KULTÚRÁK

germAnisztikA
(néderlAndisztikA)

NÉDERLANDISZTIKA

germAnisztikA
(német nemzetiségi)

NÉMET NEMZETISÉGI NYELV
ÉS IRODALOM

germAnisztikA (német)

NÉMET NYELV ÉS KULTÚRA
A HIVATALI ÉS ÜZLETI ÉLETBEN

germAnisztikA
(skAndinAvisztikA)
informAtikus könyvtáros

NÉMET NYELV; IRODALOM
ÉS KULTÚRA

AlApszAkok
(szAkirány)

mAgyAr
A NÉMET MINT AZ ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ NYELVE; KULTÚRAKÖZVETÍTÉS;
NÉMET FILOLÓGIA

AlApszAkos
speciAlizációk

ÉSZT; FINN; FINNUGOR;
FOLKLORISZTIKA;
IRODALOMTUDOMÁNY;
MŰVELŐDÉSTUDOMÁNY;
NYELVMENTOR; ÜGYVITEL

SKANDINAVISZTIKA
INFORMÁCIÓ- ÉS
TUDÁSMENEDZSMENT

mesterszAkok

mesterszAkos
speciAlizációk

ALKALMAZOTT NYELVÉSZET

ALKALMAZOTT
SZOCIOLINGVISZTIKA

FINNUGRISZTIKA

ESZTOLÓGIA; FENNISZTIKA; URALISZTIKA

IRODALOM-ÉS KULTÚRATUDOMÁNY

IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY; KLASSZIKUS MAGYAR
IRODALOM; KÖZÉPKORI ÉS KORA
ÚJKORI IRODALOM; MODERN MAGYAR
IRODALOM; ÖSSZEHASONLÍTÓ
IRODALOM- ÉS KULTÚRA-TUDOMÁNY;
SZÍNHÁZTUDOMÁNY

MAGYAR NYELV
ÉS IRODALOM

DIMENZIONÁLIS NYELVÉSZET;
FUNKCIONÁLIS KOGNITÍV NYELVÉSZET;
IRODALOMTUDOMÁNY; KLASSZIKUS
MAGYAR IRODALOM; KÖZÉPKORI ÉS
KORA ÚJKORI IRODALOM; MODERN
MAGYAR IRODALOM; ÖSSZEHASONLÍTÓ
IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY;
SZÍNHÁZTUDOMÁNY

KÖNYVTÁRTUDOMÁNY

KÖNYVTÖRTÉNET
keleti nyelvek
és kultúrák (ArAb)

ISZLÁM TANULMÁNYOK

keleti nyelvek és kultúrák
(hebrAisztikA)

ARABISZTIKA ISZLÁM TANULMÁNYOK
HEBRAISZTIKA

keleti nyelvek és kultúrák
(indológiA)

INDOLÓGIA

keleti nyelvek és kultúrák
(irAnisztikA)

IRANISZTIKA

keleti nyelvek és kultúrák
(jApán)

JAPÁN FORDÍTÓ- ÉS
TOLMÁCSKÉPZÉS

JAPANOLÓGIA

keleti nyelvek és kultúrák
(kínAi)

KÍNAI TOLMÁCSÉS FORDÍTÓKÉPZÉS

SINOLÓGIA

keleti nyelvek és kultúrák
(koreAi)

BIBLIATUDOMÁNY
ZSIDÓ TUDOMÁNYOK
HINDI
SZANSZKRIT

ASSZÍRIOLÓGIA

ókori nyelvek és kultúrák
(egyiptológiA)

EGYIPTOLÓGIA

ókori nyelvek és kultúrák
(klAsszikA-filológiA)

KLASSZIKA-FILOLÓGIA

ANTIK ÖRÖKSÉG; LATIN; ÓGÖRÖG

régészet

RÉGÉSZET

ARCHEOMETRIA; RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG;
ŐSKORI ÉS ELŐ-ÁZSIA RÉGÉSZETE;
ÓKORI RÉGÉSZET; NÉPVÁNDORLÁSÉS KÖZÉPKORI RÉGÉSZET

ELMÉLETI NYELVÉSZET

NYELVELMÉLET; SZÁMÍTÓGÉPES
NYELVÉSZET ÉS NEUROLINGVISZTIKA

ESZTÉTIKA

SZÍNHÁZTUDOMÁNY

FILMTUDOMÁNY

ELMÉLETI FILMKÉSZÍTŐ

MONGOLISZTIKA
szAbAd bölcsészet

keleti nyelvek és kultúrák
(tibeti)
keleti nyelvek és kultúrák
(török)

mozgókép (filmés televíziórendezés)

NÉPRAJZ

ókori nyelvek és kultúrák
(AsszíriológiA)

KOREANISZTIKA

keleti nyelvek és kultúrák
(mongol)

kommunikáció- és
médiAtudomány

néprAjz

MÉDIATUDOMÁNY; ÚJSÁGÍRÓ;
MÉDIADIZÁJN

TURKOLÓGIA

OSZMÁN TÖRTÉNELEM; TÖRÖK
FILOLÓGIA

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY

KOMMUNIKÁCIÓ-MÉDIATUDOMÁNYI
KUTATÓI; KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MÉDIASZAKEMBER, KULTURÁLIS ÚJSÁGÍRÓ

ELMÉLETI NYELVÉSZET;
ESZTÉTIKA; FILMELMÉLET
ÉS FILMTÖRTÉNET;
FILOZÓFIA; KOMMUNIKÁCIÓ
ÉS MÉDIATUDOMÁNY;
MŰVÉSZETTÖRTÉNET

FILOZÓFIA
KOMMUNIKÁCIÓÉS MÉDIATUDOMÁNY

KOMMUNIKÁCIÓ-MÉDIATUDOMÁNYI
KUTATÓI; KOMMUNIKÁCIÓS ÉS
MÉDIASZAKEMBER

LOGIKA ÉS TUDOMÁNYELMÉLET
MŰVÉSZETTÖRTÉNET
VALLÁSTUDOMÁNY
szlAvisztikA (bolgár)

BOLGÁR NYELV
ÉS IRODALOM

szlAvisztikA (cseh)

CSEH NYELV ÉS IRODALOM

szlAvisztikA (horvát)

HORVÁT NYELV
ÉS IRODALOM

szlAvisztikA
(horvát nemzetiségi)
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szlAvisztikA (lengyel)

LENGYEL NYELV ÉS IRODALOM

szlAvisztikA (orosz)

OROSZ NYELV ÉS IRODALOM
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AlApszAkok
(szAkirány)

AlApszAkos
speciAlizációk

szlAvisztikA (szerb)

mesterszAkok

mesterszAkos
speciAlizációk

SZERB NYELV ÉS IRODALOM

szlAvisztikA
(szerb nemzetiségi)

tanulmányi hivatal

szlAvisztikA (szlovák)

Felvételi Iroda: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, fszt. 26.
Telefon: +361 411-6500/5276-os, 5287-es mellék
E-mail: felveteli@btk.elte.hu

SZLOVÁK NYELV ÉS IRODALOM

szlAvisztikA
(szlovák nemzetiségi)
szlAvisztikA (szlovén)

SZLOVÉN NYELV ÉS IRODALOM

nemzetközi kapcsolatok irodája

szlAvisztikA
(szlovén nemzetiségi)
szlAvisztikA (ukrán)

Erasmus Iroda: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, fszt. 44.
E-mail: outgoing@btk.elte.hu

UKRÁN NYELV ÉS IRODALOM

szlAvisztikA
(ukrán nemzetiségi)

doktori és tudományszervezési iroda
BALKÁN-TANULMÁNYOK*
HUNGAROLÓGIA*

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV;
NYELVÉSZET

LEVÉLTÁR; MUZEOLÓGIA;
VISEGRÁDI ORSZÁGOK
TÖRTÉNETE

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK*

MÚZEUMI KURÁTORI ISMERETEK

LEVÉLTÁR

INFORMÁCIÓ- ÉS RECORD MENEDZSMENT
CSAK LEVEZŐ MUNKARENDBEN;
KÖZÉP- ÉS KORA ÚJKOR, VALAMINT
ÚJ- ÉS JELENKOR SPECIALIZÁCIÓK CSAK
NAPPALI MUNKARENDBEN

RUSZISZTIKA*

TÖRTÉNELEM

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A I. em. 114-120.
E-mail: doktori-hivatal@btk.elte.hu

a hallgatói önkormányzat irodája

KÖZÉP-EURÓPA TANULMÁNYOK*

történelem

elérhetőségek

KORA ÚJKOR TÖRTÉNET; KÖZÉPKOR;
MODERN KORI MAGYAR TÖRTÉNELEM;
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET; NEMZETKÖZI
KAPCSOLATOK; GLOBALIZÁCIÓ A 19-20.
SZÁZADBAN; ÓKOR

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/H

impresszum
kiadó:

Eötvös Loránd
Tudományegyetem,
Bölcsészettudományi Kar,
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

felelős kiadó:

Dr. Bartus Dávid
dékán

TÖRTÉNETI MUZEOLÓGIA
újlAtin nyelvek és kultúrák
(frAnciA)

FRANCIA NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA

FORDÍTÁS ÉS MŰFORDÍTÁS

újlAtin nyelvek és kultúrák
(olAsz)

OLASZ NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA

FORDÍTÁS ÉS MŰFORDÍTÁS

újlAtin nyelvek és kultúrák
(portugál)

PORTUGÁL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA

grafikus:

Krizbai Gergely Krizbo

újlAtin nyelvek és kultúrák
(román)

ROMÁN NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA

betűtípusok:

Tosia (2016)
by Roch Modrzejewski, ROHH
Proxima Vara (2021)
by Mark Simonson

fotó:

ELTE Online
ELTE, Rusznák Gábor
CC Printing

újlAtin nyelvek és kultúrák
(román nemzetiségi)
újlAtin nyelvek és kultúrák
(spAnyol)
zenekultúrA

SPANYOL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA
KARVEZETÉS;
ZENEI KÖNYVTÁROS
BUDDHIZMUS TANULMÁNYOK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS

24

ANGOL–FRANCIA; ANGOL–HOLLAND;
ANGOL–NÉMET; ANGOL–OLASZ;
ANGOL–SPANYOL; FRANCIA–ANGOL;
NÉMET–ANGOL; OLASZ–ANGOL;
SPANYOL–ANGOL;

nyomda:
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