
MAGYAR SZAK (BA) 

 

Jelentkezés benyújtása: Országos Felsőoktatási Információs Központ 

 OFIK 1380 Budapest, Pf. 1190 

Jelentkezési határidő: 2012. február 15. 
 

 

A magyar szakos alapképzés 6 szemeszterből álló, 180 kredites képzés. A mintatanterv 

szerint 120 kreditet az irodalom és nyelvészet órák közül hallhatnak a diákok, 50 kredit minor 

vagy specializáció keretében vehető fel, 10 kredit szabadon választható. – A 10 kredit terhére 

szabadon választható órák BAA-s kóddal jelennek meg a Neptunban. Azoknak, akik tanári 

szakra készülnek, a 10 kreditet pedagógiai és pszichológiai tárgyak közül célszerű választania. 

Az első két szemeszterben (az őszi és a tavaszi félévben) csak az alapozó órák és a törzsanyag 

órái közül választhatnak a diákok. Célszerű a mintatanterv szerint haladni. A mintatanterv 

tartalmazza a tantárgyak nevét, óraszámát, kreditszámát, előfeltételeit és kódját. (Érdemes 

arra figyelni, hogy a Neptun rendszerben kódok alapján azonosítják a tárgyakat. A magyar 

alapszakos órák BMR kóddal kezdődnek.) 

A 3. szemeszterben lehet minor szakot vagy szakirányt választani (összesen 50 kredit 

értékben). Azoknak, akik tanár szakra készülnek, minor szakot érdemes választani. Akik 

diszciplináris képzésre készülnek, azoknak a specializáció (is) ajánlható. 

 

Minor szakként a KRE bármely szakja választható. Tanárképes szakok jelenleg a történelem, 

angol, német (illetve a magyar mint idegen nyelv második tanári szakként, de minor 

előfeltétele nincs, viszont ajánlott hozzá a nyelvmentor specializáció). 

A magyar szaknak három szakiránya (specializáció) létezik (más szakok mellé is felvehetők): 

művelődéstudomány, nyelvmentor, színháztudomány. 

 

A nyelvmentor szakirány alkalmazott nyelvészeti ismereteket tartalmazó, 50 kredites 

képzés, felvehető a 3. szemesztertől. 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 szakirányt, akik nyelvészeti tárgyú 

diszciplináris mesterképzésben szeretnének továbbtanulni (pl. Terminológia mesterszak), 

vagy pedig magyar és magyar mint idegen nyelv (MID) szakos tanárrá szeretnének válni.  

 
 

További tanszéki információk a Magyartanár mesterszakról 
Szakfelelős:  Prof. Dr. Szabó András egyetemi tanár 

Web: http://www.kre.hu/nyelveszet,  http://www.irodalom.kre.hu/ 

 

Információ: 
1. A jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban:  

Országos Felsőoktatási Információs Központ: Tel: 477 31 31, E-mail: info@felvi hu. 

Honlap: www.felvi.hu – a jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban hangos tájékoztató  

2. Intézményi elérhetőség: 

 Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztály 

1088 Budapest, Reviczky u. 4.  

Tel: 483-2898, 483-2902, Fax: 483-2901 

Félfogadási idő: hétfőn, szerdán 9-12, 13-15 óráig, pénteken 9-12 óráig 

3. Tanszéki elérhetőség:  

http://www.kre.hu/nyelveszet
http://www.irodalom.kre.hu/
http://www.felvi.hu/


KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék  

1088 Bp. Reviczky u. 4. II. em. 217. 

Tel: 483-2868 

E-mail: nyelvtudomanyi.tanszek@kre.hu  

Honlap: www.kre.hu, www.kre.hu/nyelveszet, http://alknyelvport.nytud.hu/muhelyek/termik 
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