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Magyar alapszak (BA) 
Károli Gáspár Református Egyetem,  

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 
 

Jelentkezés benyújtása: www.felvi.hu Jelentkezési határidı: 2020. február 15. 
A magyar szakos alapképzés 6 szemeszterbıl álló, 180 kredites képzés. A mintatanterv 

szerint 120 kreditet az irodalom és nyelvészet órák közül szereznek a hallgatók, 50 kredit minor 
szak vagy specializáció keretében vehetı fel, 10 kredit pedig szabadon választható.  

Célszerő a mintatanterv szerint haladni. A mintatanterv tartalmazza a tantárgyak nevét, 
óraszámát, kreditszámát, elıfeltételeit és kódját. (Érdemes figyelni arra, hogy a Neptun 
rendszerben kódok alapján azonosítják a tárgyakat. A magyar alapszakos órák kódja BMR 
jelzéssel kezdıdik. A 10 kredit terhére szabadon választható órák BAA-s kóddal jelennek meg a 
Neptunban.) 

Az elsı két szemeszterben (az ıszi és a tavaszi félévben) csak az alapozó órák és a 
törzsanyag órái közül választhatnak a hallgatók. A 3. szemeszterben lehet minor szakot vagy 
specializációt választani (összesen 50 kredit értékben). 

Minor szakként a KRE BTK szakjai közül választható: anglisztika, germanisztika-német, 
germanisztika-néderlandisztika, keleti nyelvek és kultúrák-japán, kommunikáció és 
médiatudomány, szabad bölcsészet, történelem. 

A Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézetnek jelenleg három specializációja 
van (ezek több más szak mellé is felvehetık): nyelvmentor (alkalmazott nyelvészet), 
mővelıdéstudomány (irodalom) és kreatív írás / alkalmazott irodalom (irodalom); a magyar 
alapszakos hallgatók más intézetek kínálatából érdeklıdésük függvényében választhatják 
továbbá a német nyelv, kultúra, gazdaság specializációt (nem német szakos hallgatóknak), 
illetve a színházi stúdiumok specializációt is. 

A nyelvmentor specializáció alkalmazott nyelvészeti ismereteket tartalmazó, 50 kredites 
képzés. A képzés célja olyan szakemberek kibocsátása, akik az alkalmazott nyelvészet területén 
megfelelı ismeretekkel rendelkeznek, képesek szakmájuk inter- és multidiszciplináris 
mővelésére, kreatív alkalmazására az iskolai, kulturális és politikai életben. Azoknak ajánljuk a 
nyelvmentor specializációt, akik érdeklıdnek a többnyelvőség, az interkulturális 
kommunikáció, a pragmatika gazdasági és oktatási vonatkozásai iránt; szakszövegek, 
szakfordítások készítésével kapcsolatos munkát terveznek végezni a jövıben; illetve nyelvészeti 
tárgyú diszciplináris mesterképzésben szeretnének továbbtanulni. 

Az 50 kredites mővelıdéstudomány specializáció hallgatói megismerkednek a 
kultúratudomány alapjaival, a kultúra rétegeivel a magas kultúrától a populáris kultúráig. 
Elsajátítják azokat az elemzı 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, mővészetben és társadalomban betöltött funkcióikat. 

Az 50 kredites kreatív írás / alkalmazott irodalom specializáció támaszkodik a „kreatív 
írás” oktatásának nyugati egyetemeken kialakult gyakorlatára, de annál jóval nyitottabban, 
gyakorlatiasabban kezeli a „kreatív írás” oktatását. Kibıvíti, általánosabb írásgyakorlattá teszi 
azt, amelyben a szépirodalom, mőfordítás, kritika-, esszéírás mellett helyet kapnak az írás más 
területei is. A kiadói és szerkesztıi munka mellett az adatbázis-építı és irodalmi 
rendezvényszervezı szakmák iránt érdeklıdık számára is megalapozott ismereteket ad a 
képzés. 

Az alapképzésbıl diszciplináris mesterképzésre lehet továbbmenni. 
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További információk 
Szakfelelıs: Dr. Vincze Ferenc egyetemi docens 
Információ: 
1. A jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban: 

Országos Felsıoktatási Információs Központ 
Tel: 477 31 31, E-mail: info@felvi hu. Honlap: www.felvi.hu – a jelentkezési lap kitöltésével 
kapcsolatban tájékoztató 
2. Intézményi elérhetıség:  
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar  
Tanulmányi Osztály 
1088 Budapest, Reviczky u. 4. 
Tel: +36 (1) 483-2902, +36 (1) 483-2923, +36 30 589 0920 
Félfogadási idı: hétfı, szerda, péntek 9.00–12.00 és 13.00–15.00 
3. MNYIKI intézeti elérhetıség: 

KRE BTK Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet 
1146 Budapest, Dózsa György út 25–27. I. em. 126. és 132/1. 
Tel: +36 (1) 872 1708, +36 (1) 872 1709 
E-mail: zsembery.zsofia@kre.hu, bodiss.tamasne@kre.hu  
Honlap: http://www.kre.hu/btk/index.php/2015-10-20-11-09-16/2015-10-20-11-15-36/magyar-
nyelv-irodalom-es-kulturatudomanyi-intezet.html 


