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A Keleti nyelvek és kultúrák 6 féléves nappali alap-
képzési szak. 

Az alapképzésben nagy hangsúlyt fektetünk a 
nyelvoktatásra: a törökországi török nyelvet 
középfokon, és egy másik altáji nép nyelvét (ez 
aktuálisan a kazak vagy a burját, ami egy mongol 
nyelv) pedig legalább alapfokon lehet elsajátítani. 
Ezeket a nyelveket magas óraszámban anyanyelvi 
lektorok bevonásával oktatjuk. 

A török és egy másik altáji nyelven felül (amelyek 
kötelező tárgyak) lehet nálunk tanulni japánul és 
egyiptomi arabul is. 

A képzés fontos részét képezi az altáji nyelvcsalád-
hoz tartozó nyelveken beszélő népek története, 
kultúrája. Lehet nálunk tanulni például:

•  a török-magyar történeti kapcsolatokról

•  a magyarság őstörténetéről

•  az Oszmán Birodalomról és a magyar hódoltság 
történetéről. 

Ezek mellett kínálunk nyelvészeti órákat is, ame-
lyek főként történeti és összehasonlító nyelvé-
szettel foglalkoznak. Különös hangsúlyt fektetünk 
a magyar-török nyelvi kapcsolatok kutatására és 
oktatására. 

Minden hallgatónk előtt nyitva áll a lehetőség, hogy 
egy vagy két szemeszter erejéig külföldön folytassa 
tanulmányait: az Erasmus ösztöndíjjal lehet tanulni 
Törökországban (Ankara, Ekişehir), Németország-
ban (Mainz, Göttingen), valamint Svédországban 
(Uppsala). Továbbá hallgatóink egyéb pályázatok 
segítségével eljuthatnak Kazahsztánba, Mongóli-
ába és Oroszországba is.

Jelöld meg a jelentkezés során az SZTE Keleti 
nyelvek és kultúrák alapképzését!

Tégy emelt szintű érettségit az alábbi tárgyak közül 
az egyikből: magyar nyelv és irodalom/ történe-
lem/ angol/ arab/ francia/ héber/ japán/ kínai/ latin 
nyelv/ német/ olasz/ orosz/ spanyol/ újgörög.

HOGYAN JELENTKEZZ HOZZÁNK?

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? Kiemelendő, hogy eddig minden hallgatónk, aki 
szeretett volna külföldön tanulni, megtehette ezt.

A szak szépsége sokféleségében rejlik: művelése 
során nemcsak nyelvészeti, de történeti, kultúrtör-
téneti, néprajzi, irodalomtörténeti stb. kérdésekkel 
is foglalkozunk. Az altajisztika szakos bölcsész dip-
loma eszközt jelent ahhoz, hogy az Eurázsiában élő 
sokféle török (és mongol) nép nyelvével, történeté-
vel, kultúrájával behatóbban foglalkozhassunk.
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Részletes információk:

Az alapképzésben végzett hallgatóink többféle területen folytathatják tanulmányaikat. 
Így például

•  az SZTE Altajisztikai Tanszék altajisztika mesterképzésén. Az MA képzés elvégzésével 
a hallgatók felsőfokú török nyelvvizsgát szereznek, valamit középfokú kazak vagy bur-
ját nyelvtudással bírnak. Továbbá mélyreható ismereteket szereznek a török és mongol 
nyelvű népek történetéről és nyelveikről.

•  mongol, történelem, néprajz, régészet, folklorisztika, elméleti nyelvészet mesterkép-
zéseken. 

Hallgatóink az alap- (illetve a mesterképzés) elvégzése után jó eséllyel tudnak elhelyez-
kedni a munkaerőpiacon! Az elmúlt évtizedekben végzett hallgatóink túlnyomó többsége 
olyan területen kapott munkát, ahol a szakunkon megszerzett ismereteket hasznosítani 
tudja. 

A végzett hallgatók elhelyezkedhetnek az üzleti élet, turisztika, vám- és pénzügy, köz-
igazgatás, rendészet, belbiztonság, fordítás, tolmácsolás területén. 

Külön kiemelendő tény, hogy az egyre inkább megélénkülő kapcsolatok Magyarország és a 
Török Köztársaság között számos olyan munkavégzési lehetőséget kínálnak Magyarorszá-
gon, amelyeket jól képzett altajisztika szakirányú végzettek tölthetnek be. 

MIÉRT VÁLASSZ BENNÜNKET?

Kis kedvcsinálónak olvashattok hallgatóink külföldi élményeiről:
http://www.alt.u-szeged.hu/index.php/altajisztikai-tanszek/galeria 
http://www.partyponty.hu/posts/6278  


