
A KÖZÉP-EURÓPAI TANULMÁNYOK KARA
Mit kell tudnom a karról? A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 
Közép-európai Tanulmányok Karának magyar hallgatói olyan tanul-
mányi programokon szerezhetnek diplomát, amelyeken teljes egé-
szében vagy részben anyanyelvükön tanulhatnak. Sokan már alap- 
vagy középiskolás éveik alatt kapcsolatba kerülnek karunkkal, mivel 
különböző vetélkedők és versenyek szervezésével bekapcsolódunk 
az ifjú tehetségek gondozásába is.
Miért válasszam a kart továbbtanulásom során? A képzés gyakor-
latorientált és a legújabb szakmai eredményekre épül, ezért vég-
zőseinknek jók az elhelyezkedési esélyei.  Az oktatást modern 
szoftverek segítik. A környezet kétnyelvű, így hallgatóink megfelelő 
jártasságra tesznek szert mind a szlovák, mind a magyar nyelvű 
szakmai kommunikációban.
Hogy jelenik meg a gyakorlati képzés a kar tanulmányi programjaiban? 
Minden tanulmányi programunk szerves része a többhetes szakmai 
gyakorlat. A szakmai gyakorlatot jó hírű gyakorlóiskoláinkban, továbbá 
az állami és a privát szféra neves intézményeiben végzik hallgatóink.

Milyenek a lakhatási lehetőségek Nyitrán? Az egyetem mintegy 2000 
kollégiumi férőhellyel rendelkezik, s a férőhelyeket folyamatosan 
bővíti. Szerződéses intézményekben további több száz hallgatónak 
tudunk lakhatást biztosítani. Nemcsak a férőhelyek száma bővül, 
azok színvonala is állandóan emelkedik. A magyar diákok számára a 
református parókia mellett működő kollégium is szállást biztosít. A 
kollégiumi férőhely díja havi 45–65 euró.  
Milyen a diákélet Nyitrán? A város számos szórakozási lehetőséget biz-
tosít. Hallgatóink különböző kulturális- és sportszervezetek munkájá-
ba is bekapcsolódhatnak. A magyar hallgatók kulturális igényeinek kie-
légítésében a JUGYIK-nak, a Juhász Gyula Ifjúsági Klubnak van jelentős 
szerepe. Évtizedek óta híresek a nyitrai magyar bulik, amelyekre nem 
csak Nyitráról érkeznek szórakozni vágyók. Népszerű a közeli Gíme-
sen évente megrendezett művelődési tábor is. A sportolni vágyók az 
egyetem tornatermeiben különböző sportágakkal foglalkozhatnak, 
a túrák szerelmesei is megtalálják számításukat a környéken.  Józsa 
Mónika karnagy vezetésével magyar énekkar működik, de segítjük a 
felkészülésben szavaló, prózamondó és mesemondó hallgatóinkat is. 
Nyitrán a katolikus és a református vallást gyakorló hallgatóink egyaránt 
részt vehetnek az Egyetemi Pasztorációs Központ szentmiséin, illetve a 
református parókia istentiszteletein, illetve egyéb rendezvényein.
Milyen a képzés szervezése? Az egyetemi képzést 3 képzési szinten 
végezzük. Az alapképzés (bakkalaureátusi képzés) 3 évet (6 félévet) 
vesz igénybe, a végzősök ezután tanulmányaikat mesterképzésben 
folytathatják (magiszteri képzés), amely további 2 évet (4 félévet) 
vesz igénybe. A legjobb hallgatók sikeres felvételi vizsga után dok-
tori képzésben vehetnek részt (PhD. tanulmányok).

Kell tennem felvételi vizsgát? A felvételi eljárás a felvételi szabályzat alap-
ján történik, amely a kar honlapján található meg (https://www.fss.ukf.
sk/sk/pre-buducich-studentov/zasady-prijimacieho-konania). Az alap-, 
mester- és doktori képzés felvételi eljárása jelentősen eltér egymástól.

Kell fi zetnem tandíjat? Kaphatok ösztöndíjat? Nappali tagozatos hall-
gatóink tanulmányaik rendes időtartama alatt nem fi zetnek tandíjat, 

számukra a képzés ingyenes. Hallgatóink többféle ösztöndíjban is ré-
szesülhetnek, ilyen pl. a tanulmányi, a rendkívüli és a szociális ösztöndíj.

Részt vehetek külföldi részképzésen is? Természetesen. Karunk hall-
gatói több mobilitási programban is részt vehetnek. Ilyenek az 
államközi egyezmények által garantált csereprogramok, Erasmus+, 
SAIA, SZMÖT vagy a Makovecz Ösztöndíjprogram. Mobilitási 
programjaink segítségével hallgatóink Európa számos országában 
vehetnek részt részképzésen, pl. Magyarországon, Csehországban, 
Finnországban, Spanyolországban, Lengyelországban, Dániában. A 
mobilitási programoknak köszönhetően külföldi egyetemek neves 
tanárai is rendszeresen látogatják egyetemünket, és előadásaikkal 
gazdagítják hallgatóink tudását.

Szeretnél többet megtudni? Látogasd meg honlapunkat a www.fss.
ukf.sk/hu címen, vagy érdeklődj a 037/6408 860-as telefonszámon!

AKKREDITÁLT BAKKALAUREÁTUSI ÉS 
MAGISZTERI TANULMÁNYI PROGRAMOK

Tanári szak: Magyar nyelv és irodalom 
szakpárosításban

Kik számára ajánljuk? A magyar nyelv, irodalom és kultúra iránt őszin-
tén érdeklődő diákoknak, akik elhivatottak abban, hogy e tárgykör-
ből megszerzett ismereteket korszerű, hatékony és élményszerű 
módon adják tovább leendő alap- és középiskolás tanítványaiknak.

Hol helyezkedhetnek el a végzősök? Olyan munkakörben, melynek  megfe-
lelő betöltéséhez feltételként szerepel a magyar nyelv és irodalom alapos 
ismerete. Ilyenek az  oktatási (az alapiskolák felső tagozata, gimnáziumok, 
beleértve a nyolcosztályos gimnáziumokat is, középiskolák, nyelviskolák, 
felsőfokú intézmények) és egyéb intézmények (szerkesztőségek, társada-
lomkutatási és művelődési intézmények, szakintézetek stb.). 

Milyenek a továbbtanulási lehetőségek? A végzősök folytathatják tanulmá-
nyaikat mesterképzésben, illetve A magyar nyelv és irodalom tanításának 
módszertana PhD.-program keretében.

Milyen tantárgyakkal kerülök leggyakrabban kapcsolatba tanulmányaim 
során? Leíró magyar nyelvtan, szociolingvisztika, szlovák–magyar 
kétnyelvűség, a magyar irodalom története, műfajelmélet- és törté-
net, a magyar nyelv és irodalom tanításának módszertana. 

Mit kell még tudnom a tanulmányi programról? Megismered a  mai ma-
gyar nyelv és nyelvhasználat sajátosságait, a magyar nyelv történetét, 
anyanyelved változatgazdagságát és a nyelvi kontaktusok következ-
ményeit. Irodalomból irodalomelméleti, művészetelméleti és magyar-, 
valamint világirodalmi ismeretekre teszel szert, ezenkívül elsajátítod az 
irodalomkritika és a műelemzés módszereit is. 

Finnugor tanulmányok 

Kik számára ajánljuk? A magyar és a rokon fi nnugor népek nyelve és 
kultúrája iránt érdeklődő diákoknak.  

Hol helyezkedhetnek el a végzősök? A gazdasági és kulturális élet szá-
mos olyan területén, ahol a fi nn, észt és/vagy magyar nyelv ismerete 
az adott munkakör betöltésének egyik feltétele. Ezenkívül a veszé-
lyeztetett nyelvek feltérképezésére és megmentésére irányuló külön-

böző hazai, valamint nemzetközi szervezetekben, alapítványokban

Milyenek a továbbtanulási lehetőségek? Az alapképzés (BA) befejezté-
vel különböző európai egyetemeken a mesterképzésben (MA) is 
tovább folytathatod tanulmányaidat.

Milyen tantárgyakkal kerülök leggyakrabban kapcsolatba tanulmányaim 
során? A magyar és a fi nnugor nyelvek grammatikája, nyelvi jogok, 
szociolingvisztika és fordítás.

Mit kell még tudnom a tanulmányi programról? A hallgatók részkép-
zés keretében fi nnországi egyetemeken mélyíthetik el elméleti és 
gyakorlati ismereteiket. 

Közép-európai areális tanulmányok

Kik számára ajánljuk? Azok részére, akik a kulturológia, nyelvészet, iroda-
lomelmélet, történelem, geopolitika és a média iránt érdeklődnek. 

Hol helyezkedhetnek el a végzősök? Végzőseink széles körű nyel-
vi, kommunikációs és kulturális kompetenciával rendelkeznek és 
szakmailag felkészültek a mindennapi gyakorlatra regionális, nem-
zeti és európai felkészültségi szinten. Elhelyezkedhetnek az önkor-
mányzatoknál, inter(multi)kulturális mediátorként, szóvivőként, de 
a média különféle területein is (televízió, rádió, újság).

Milyenek a továbbtanulási lehetőségek? A végzősök továbbtanulhatnak 
mesterfokon, majd doktori (PhD) tanulmányokat is folytathatnak.

Milyen tantárgyakkal kerülök leggyakrabban kapcsolatba tanulmányaim so-
rán? Szlovák, cseh, lengyel, magyar, angol, német nyelv, irodalom, kultúra 
és történelem, közép-európai  képzőművészet és kultúra, kreatív írás.

Mit kell még tudnom a tanulmányi programról? A diákok mind az alap-
képzésben, mind a mesterképzésben szakmai gyakorlaton vesznek 
részt különböző intézményekben, mint pl. kormányhivatali és egyéb 
szervezetekben, önkormányzatoknál, közszolgálati médiákban (RTVS), 
kulturális intézetekben.

Magyar–szlovák kétnyelvű ügyvitelszervezés

Kik számára ajánljuk? A magyar–szlovák kétnyelvű hivatali munka és 
kom munikáció, a két nyelv közti közvetítés és tolmácsolás gyakorlata, 
valamint a kulturális rendezvényszervezés iránt érdeklődő diákoknak.

Hol helyezkedhetnek el a végzősök? A köz- és az államigazgatás, valamint az 
önkormányzatok különböző szintjein, a magánvállalkozásokban, az idegen-
forgalomban, valamint nemzetközi és kulturális intézményekben.

Milyenek a továbbtanulási lehetőségek? A BA tanulmányok végzősei 
A magyar nyelv a kétnyelvű hivatalos kommunikációban MA prog-
ramon képezhetik tovább magukat.

Milyen tantárgyakkal kerülök leggyakrabban kapcsolatba tanulmányaim 
során? A hivatalos érintkezésben használt magyar és szlovák szak-
nyelvi és stilisztikai, valamint angol nyelvi, jogi, közgazdasági, számí-
tástechnikai, kommunikációs ismeretek tantárgyaival.

Mit kell még tudnom a tanulmányi programról? A hallgatók képzésük 
során több alkalommal vesznek részt szakmai gyakorlaton, ame-
l yek e munkakör sikeres ellátásához nélkülözhetetlen tapasztalatok 
megszerzését biztosítják.



Óvópedagógia tanulmányi program

Kik számára ajánljuk? Akik szeretnének kisgyermek- illetve óvodás-
korú gyerekekkel foglalkozni. Fontos, hogy az érdeklődők pozitívan 
viszonyuljanak a zenéhez, képzőművészethez és a mozgáshoz is. 

Hol helyezkedhetnek el a végzősök? Bölcsődékben, óvodákban, illetve 
kisgyermek- és óvodáskorú gyermekekkel foglalkozó nevelési 
intéz ményekben. 

Milyenek a továbbtanulási lehetőségek? A végzősök tanulmányaikat 
folytathatják alsó tagozatos tanítóképző tanulmányi programon.

Milyen tantárgyakkal kerülök leggyakrabban kapcsolatba tanulmányaim 
során? Pedagógia, pszichológia, magyar nyelv és irodalom, szlovák 
nyelv és irodalom, matematika, zenei nevelés, képzőművészeti ne-
velés, testnevelés.

Mit kell még tudnom a tanulmányi programról? Amennyiben a végzősök 
folyatják tanulmányaikat alsó tagozatos tanítóképző tanulmányi progra-
mon, két, részben különböző területre szóló képzettséget szereznek. 
Ez jelentősen növeli az elhelyezkedés lehetőségét a gyakorlatban. 

Fordító- és tolmácsképzés: Magyar nyelv 
és kultúra szakpárosításban (szlovák vagy 
angol vagy német nyelvvel és kultúrával)

Kik számára ajánljuk? Akik mindkét választott nyelvet kiválóan isme-
rik és érdeklődnek a hatékony nyelvi és kulturális közvetítés, szak- és 
műfordítás, valamint a tolmácsolás iránt.

Hol helyezkedhetnek el a végzősök? Elhelyezkedhetsz tolmácsként, ér-
vényesülhetsz szak- vagy műfordítóként, továbbá a gazdaság és a közi-
gazgatás területén, az idegenforgalomban, tudományos és nemzetközi 
intézményekben, valamint a fordító- és tolmácsképzésben mint oktató.

Milyenek a továbbtanulási lehetőségek? A BA tanulmányok végzősei 
az MA szinten folytathatják tanulmányaikat.

Milyen tantárgyakkal kerülök leggyakrabban kapcsolatba tanulmányaim so-
rán? Szak- és műfordítás elmélete és gyakorlata, tolmácsolás, ismeretek 
a magyar (ill. a szlovák/angol/német) nyelv, irodalom és kultúra köréből.

Mit kell még tudnom a tanulmányi programról? A képzés a fordítás és 
tolmácsolás széles körű elméleti és gyakorlati ismereteinek megszer-
zését teszi lehetővé, miközben fokozatosan elsajátítod a mű- és szak-
fordításhoz, valamint tolmácsoláshoz nélkülözhetetlen módszereket.

Regionális idegenforgalom tanulmányi 
program

Kik számára ajánljuk? Azok számára, akik fejleszteni szeretnék tudá-
sukat és képességeiket a hazai és külföldi idegenforgalom különbö-
ző szakterületein. 

Hol helyezkedhetnek el a végzősök? A végzős hallgatóink elsősorban 
az idegenforgalmi vállalatoknál (szállodák, utazási irodák és ügynök-
ségek, közlekedési vállalatok, idegenforgalmi attrakciókat kínáló 
létesítmények), területi és kerületi idegenforgalmi szervezeteknél, 
közigazgatási szervek idegenforgalmi kulturális és területi-fejleszté-
si részlegein tudnak elhelyezkedni. 

Milyenek a hallgatók továbbtanulási lehetőségei? Végzős hallgatóink-
nak folytathatják tanulmányaikat Regionális idegenforgalmi me-
nedzsment tanulmányi programon.

Milyen tantárgyakkal kerülnek a hallgatók a leggyakrabban kapcsolat-
ba tanulmányaik során? Angol/német nyelv, szállodamenedzsment, 
az idegenforgalom elmélete, az idegenfogalom termékei, az ide-
genforgalom földrajza, területfejlesztés, marketing, gazdaságtan és 
menedzs ment, matematika, statisztika és információs rendszerek.

Mit kell még tudnom a tanulmányi programról? A harmadik évfolyamban 
a hallgatók kötelező szakmai gyakorlaton vesznek részt, amely során 
rendkívül értékes tapasztalatokra tesznek szert a vezetés terén is, ami 
növeli a jövőbeni elhelyezkedési esélyeiket az idegenforgalom terén.  

A tanulmányi program megnevezése T V K

Tanári szak:
Magyar nyelv és irodalom szakpárosításban

N Bc./Mgr. 3/2

Finnugor tanulmányok N Bc. 3

Közép-európai areális tanulmányok N Bc./Mgr. 3/2

Magyar-szlovák kétnyelvű ügyvitelszervezés N Bc. 3

A magyar nyelv a kétnyelvű hivatalos 
kommunikációban

N Mgr. 2

Óvodapedagógus-képzés N Bc. 3

Tolmács- és fordítóképzés: magyar nyelv 
és kultúra szakpárosításban 

N Bc./Mgr. 3/2

Tanítóképzés N Mgr. 2

Hungarológia N Mgr. 2

Regionális idegenforgalom N Bc. 3

Regionális idegenforgalmi menedzsment N Mgr. 2

Magyarázat: T – tagozat, V – végzettség, K – képzés időtartama, N – 
nap pali, L – levelező, Bc. – bakkalaureátusi végzettség, Mgr.  – magisz-
teri végzettség

Határidők
A jelentkezési lap beadási határideje:
2019. március 31. (bakkalaureátusi képzés)
2019. április 30. (mesterképzés)

A felvételi vizsgák 
időpontja:    2019. június 10–14. 

Nyílt nap:  2019. február 21.

Jelentkezési díj:  
elektronikus úton: 25,00 €
jelentkezési lapon:  30,00 €

Cím:   Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
  Dražovská 4, 949 74 Nitra
Telefon/Fax:  037 6408 860
E-mail:              vsandorova@ukf.sk, mkmetova2@ukf.sk

Nyitrai 
Konstantin Filozófus 

Egyetem
Közép-európai 

Tanulmányok Kara

Felvételi tájékoztató
a 2019/2020-as tanévre


