
l a Nyitrai Konstantin 
Filozófus Egyetem ötödik, 
legfiatalabb kara
l a multikulturalizmus és 
a közép-európai szemlé-
letmód jegyében működő 
intézmény
l a 60 éves múltra visz-
szatekintő nyitrai magyar 
pedagógusképzés hagyo-
mányából táplálkozik
l a tanárképzésen túl-
mutató, napjaink igényeit 
figyelembe vevő tanulmá-
nyi programkínálat
l diplomaszerzés 3 szin-
ten – Bc, Mgr, PhD. – lehet-
séges
l a legújabb szakmai ered-
ményekre épülő, gyakorlat-
orientált képzés
l szerkezet: 3 intézet  
+ 1 tanszék = KeTK

Magyar Nyelv-  
és Irodalomtudományi  
Intézet
l sokoldalú magyar 
szakos tanárképzés 
→ a szakszerűen és 
élményszerűen oktató 
magyartanárokért
l fordító- és tolmácskép-
zés, ahol a magyar nyelv 
és kultúra angol, német, 
szlovák vagy spanyol 
nyelvvel és kultúrával 
párosítható → a nyelvek 
és kultúrák közti profesz-
szionális közvetítésért
l magyar-szlovák két-
nyelvű ügyvitelszervezői 
és asszisztensképzés → 
a dél-szlovákiai régió két-
nyelvű hivatalaiért
l finnugor tanulmányok 
→ „rokonaink“ nyelvének 
és kultúrájának jobb meg-
ismeréséért

Pedagógusképző Intézet
l óvodapedagógia → a 
felkészült és kreatív óvó 
nénikért és bácsikért
l tanítóképzés → a ma-
gyar alapiskolák alsó 
tagozatos tanítóinak 
utánpótlásáért
l a pedagógia és pszicho-
lógia, a nevelési szakok 
(zene, testnevelés, rajz), 
valamint a matematika, 
biológia és informatika 
egyes szaktantárgyainak 
magyar nyelvű biztosítása 
→ az anyanyelven folyó 
felsőoktatásért
l a pedagógiai gyakorlat 
szervezése és koordiná-
lása → a zökkenőmentes 
szakgyakért és a gyakor-
lóiskolákkal való kapcso-
lattartásért

Közép-európai Nyelvek  
és Kultúrák Intézete
l közép-európai areális 
tanulmányok → a szom-
szédos országok nyelvét 
és kultúráját ismerő, az 
etnikailag vegyesen lakott 
területek együttélésének 
problémáira érzékeny 
kulturális szakemberek 
képzéséért

Idegenforgalmi Tanszék
l regionális idegenforga-
lom → Közép-Európa és 
a szűkebb régió sajátossá-
gait jól ismerő, a szálloda-
iparban és az idegenforga-
lomban helytálló szakem-
berek képzéséért

Továbbá:
l tanulmányi, szociális 
és rendkívüli ösztöndíjak 
a hallgatók anyagi 
segítésére és motiválására
l felújított épület, info-
kommunikációs eszközök-
kel felszerelt tantermek
l külföldi tanulmányutak, 
nemzetközi hallgatói mobi-
litás: Makovecz, Erasmus, 
egyéb államközi ösztöndíj- 
és csereprogramok

l modern egyetemi kampusz
l bővülő és színvona-
las egyetemi kollégium 
+ magyar hallgatóknak 
„magyarintri“ a református 
parókia mellett
l egyetemi könyvtár 
díjnyertes épületben
l Egyetemi Pasztorációs 
Központ valamint Tanács-
adó és Szolgáltató Központ
l sokszínű, többnyelvű, 
többkultúrájú környezet 
– az egyre nagyobb szám-
ban egyre több országból 
érkező külföldi vendéghall-
gatóknak (is) köszönhetően
l tehetséggondozás: TDK 
– FTDK – OTDK, tutoriális 

képzés, helyesírási verseny, 
próza-, vers- és mesemondó 
versenyek, szakfoglalkozá-
sok, módszertani műhelyek
l magyar énekkar
l pezsgő diákélet: 
magyarbulik, bálok, slam 
poetry estek, flashmob, 
könyvbemutatók, író-olvasó 
találkozók, szemeszternyitó 
sörözés, szemeszterzáró 
karaoke, szemétszedés, 
jótékonykodás, közös mo-
zizás
l Juhász Gyula Ifjúsági 
Klub a.k.a. csodacsapat – 
a közösségszervezésért,  
a csapatépítésért, az érdek-
képviseletért
l nem csak hétköznapok: 
karriernapok, nyílt napok, 
nyitrai egyetemi napok, 

szakmai napok, őszi és 
tavaszi ifjúsági napok

Mi van még minálunk?
l élménypedagógiai 
workshop
l a gyakorlatból érkező 
oktatók: a szakma krémje
l Hagyományok Háza Háló-
zat Szlovákia foglalkozásai, 
hogy megismerjük és meg-
éljük a szlovákiai magyarság 
hagyományos kultúráját és 
népművészetét
l udmurtok, portugálok, 
törökök, lengyelek, oroszok, 
ukránok
l hoki: UKF vs. ŠPU
l rendhagyó „színházi“ 
bemutató és interaktív 
táncszínházi előadás
l szakelőadások csokiról, 
sörről, szállodavezetésről, 
Európa eszméjéről
l hallgatói munkák kiállí-
tása
l gólyatábor, nyári egye-
tem, konferenciák, projektek
l karácsonyi koncert
l újjászerveződött nép-
tánccsoport

Tanulj Te is a KeTK-en!

Ha kérdésed van, akkor írj: vsandorova@ukf.sk,  
hívj: +421 37 6408 860,  

vagy katt ide: www.felvi.fss.ukf.sk, www.fss.ukf.sk/hu

Hogy mindezt Te is megtapasztalhasd, a következőket kell tenned:
1. Gyere el nyílt napunkra 2020. február 13-án, csütörtökön!

2. Jelentkezz tanulmányi programjaink valamelyikére 2020. március 31-ig!

A KeTK – Közép-európai Tanulmányok Kara címszavakban:


