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Maradjunk kapcsolatban!
www.btk.pte.hu

btkinfo@pte.hu

btkfelvi@pte.hu

Facebook/ptebtk

Youtube/ptebtk

Instagram/pecsibolcseszleszek

Elbizonytalanodtál?
Nehézségeid akadtak  

a tanulásban, vizsgázásban?
Szükséged van ösztönzésre, bátorításra?

Kérdéseid vannak  
a tanulmányaiddal kapcsolatban?

Elvesztél, nehezen igazodsz el  
az az egyetemi rendszerben?

Szeretnél egy támogató  
egyetemi közösségbe bekapcsolódni?

Mi segítünk!
Egyéni tanácsadáson várunk.

Együtt tanulunk veled.
Egy kávé mellett 

elmondjuk a tapasztalatainkat.
Akcióprogramokat szervezünk 

a könnyebb eligazodás érdekében.

btk.pte.hu/hu/hallgatoinknak/btk-mentor-klub

PTE BTK MENTORKLUB

A Támogató Szolgálat célja  
a fogyatékossággal élő  

egyetemi polgárok segítő támogatása  
a tanulási folyamatokban  

és az önálló életvitel kialakításában  
az érintettek aktív közreműködésével.

Keress bennünket bizalommal!
oig.pte.hu

facebook.com/tamogatoszolgalat

TÁMOGATÓ
SZOLGÁLAT

http://btk.pte.hu/hu/hallgatoinknak/btk-mentor-klub


#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

Kedves Leendő Hallgatónk!
Miért a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Karát válassza?
Erre azt válaszolhatom határozottan és büsz-
kén, hogy „azért, mert a jövő embere a bölcsész.” 
Korunkban a munkaerő-piac változó igényeihez 
alkalmazkodni tudó, művelt, széleslátókörű, 
magasan képzett munkavállalóra van a legin-
kább szükség. 
Ebben a kiadványban sok hasznos információt 
gyűjtöttünk össze a PTE BTK-ról. Arra kérem, 
lapozzon bele bátran, és ismerje meg képzése-
inket, a tehetséggondozást szolgáló lehetősége-
ket, a nemzetközi ösztöndíjakat, a hallga tókat 
támogató szolgáltatásokat, a Kar diákéle tét, va-
lamint azt, hogy milyen lehetőségek nyílhatnak 
meg Ön előtt bölcsészdiplomával a kezében.
Karunk, amely pontosan 30 éve vált önálló fakul-
tássá, immár hosszú évek óta a hazai egyetemi 
karok élvonalába tartozik, amint a HVG és a Fi-
gyelő mértékadó rangsorából is látható. Nem 
csak ebből a szempontból állunk az élen. A BTK 
ugyanis a PTE legnagyobb hallgatói létszámú és 
a legtöbb képzést kínáló szervezeti egysége, ahol 
nappali és levelező formában, hét nyelven folyik 
az oktatás. 5000 bölcsészhallgató több mint 300 

képzésen tanulhat. Nemzetközi képzéseinken a 
világ minden részéből tanulnak diákok. A tanár-
képzésben 75 éves múltra tekintünk vissza. 
A hall gatói és az oktatói kiválóság tekintetében 
jó ideje kiemelkedően teljesítünk. A PTE tíz Karát 
tekintve kiválósági mutatóink alapján 2014 óta 
az első helyen állunk. Az ország egyik legszebb, 
zöld campusa vesz körül bennünket, hétfőnként 
pedig az 50 éve töretlen lendülettel működő 
Szenes Klub várja a kikapcsolódni vágyókat.

Köszönöm, hogy kézbe vette a kiadványunkat! 
Ismerje meg a pécsi bölcsészkart, ahol társa-
dalmi kérdésekre érzékeny intellektuális kö-
zeg, gondolkodni kész hallgatók és támogató 
oktatók várják az ide érkezőket.

Dékáni előszó
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#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
300.000 Ft / félév

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
1. angol nyelv emelt szinten (kötelező) 
2. az adott szakra felsorolt érettségi tárgyak egyike közép szinten 

(felvi.hu)

PONTHATÁR 2022
állami: 374 | önköltséges: 373

Anglisztika BA
Ha nem érted a Brexitet, de érdekel… 
Ha angolul is kézbe vennél egy könyvet vagy új-
ságot…
Ha angol nyelvtudásodat speciális területeken 
szeretnéd fejleszteni…
Ha érdekelnek a szakfordítás kihívásai…
…akkor a PTE anglisztika BA-képzésén a helyed!

Az anglisztika BA-képzés angol nyelven zajlik, és 
átfogó ismereteket ad az angol nyelvről, az angol 
nyelvű társadalmakról és kultúrákról, fejleszti az 
angol nyelvű előadóképességet és íráskészsé-
get, és felkészít akár a szakfordítóvá válásra is.

Képzésünket Neked ajánljuk, ha elhivatottságot 
érzel az angol nyelv és az angol nyelvű kultúrák 
iránt, és szeretnél elhelyezkedni például a kul-
túr- és kreatívipar területén, a könyvkiadásban 
vagy a magyar és angol nyelvű sajtóban. A kép-
zés végén jó angol nyelvi kommunikációs képes-
ségeidnek köszönhetően a legkülönfélébb terü-
leteken megállod a helyed a munkaerőpiacon.

Alap és osztatlan tanári képzéseink
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Alap és osztatlan tanári képzéseink
#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

Nádori Lídia (műfordító)
„Azért volt jó bölcsészhallgatónak lenni Pécsen, mert viszonylag kis térben, ezért 
koncentráltan voltak együtt olyan fiatal és kevésbé fiatal emberek, akik számára 
egyaránt fontos volt a kritikai szellem, a művészet, a barátság és a demokrácia. A 
bölcsészettudomány értékeit azért tartom fontosnak, mert a műalkotásokat és az 
általuk megszólított embert egyaránt mindenek fölé helyezi.” 

PONTHATÁR 2022
állami: 305 | önköltséges: 280

ÖNKÖLTSÉG
500.000 Ft / félév

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
1. angol nyelv emelt szinten (kötelező); 
2. az adott szakra felsorolt érettségi tárgyak egyike közép szinten 

(felvi.hu)

Angol nyelv és kultúra tanára
Érdekelnek az angol nyelvű kultúrák: az angol, az amerikai, az ír, a skót, az 
ausztrál vagy a kanadai? Szeretnéd profin átadni a tudásod általános iskolai 
vagy gimnáziumi tanárként? Akkor válaszd az angol nyelv és kultúra szakot, 
ami mellé egyetemünk széles választékából párosíthatsz egy másikat.

Megtudhatsz mindent a kortárs angol, amerikai, ír regényről, filmről, zené-
ről; képben leszel az angol nyelv finomságaival kapcsolatban; része leszel 
annak a hatalmas és sokszínű világnak, amely angol nyelven érhető el, és 
megtanulod azt is, hogyan add át hatékonyan mindezt a tudást – te lehetsz 
a legkreatívabb és legsikeresebb angoltanár.
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#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
300.000 Ft / félév

PONTHATÁR 2022
állami | önköltséges: 280

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
1. német nyelv vagy német nemzetiségi nyelv vagy német 

nemzetiségi nyelv és irodalom közép szinten (kötelező)
2. az adott szakra felsorolt érettségi tárgyak egyike közép szinten 

(felvi.hu)

Germanisztika BA  
– német szakirány
Fejleszteni szeretnéd a német nyelvtudásodat?
Érdeklődsz a német nyelvű országok történelme,  
irodalma és kultúrája iránt?
A jövőben fordító vagy tolmács szeretnél lenni?
Közreműködnél a német nyelvű országok és Magyarország közötti  
kapcsolatok építésében és ápolásában?
Szívesen megismernéd a német nyelvű IT-kommunikáció alapjait?
Ha IGEN, akkor válaszd a germanisztika BA német szakirányát!

Miből áll a képzés?
• nyelvi készségeket fejlesztő tárgyakból,
• nyelvészeti és irodalomtörténeti ismeretekből,
• kultúratudományi ismeretekből,
• szakfordítói vagy az IT-kommunikáció alapjai specializációból
• vagy egy másik szak minor változatából.
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Alap és osztatlan tanári képzéseink
#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
1. német nyelv vagy német nemzetiségi nyelv vagy német 

nemzetiségi nyelv és irodalom közép szinten (kötelező)
2. az adott szakra felsorolt érettségi tárgyak egyike közép szinten 

(felvi.hu)

PONTHATÁR 2022
állami: 305 | önköltséges: 280

ÖNKÖLTSÉG
500.000 Ft / félév

Német nyelv és kultúra tanára
• Szívesen foglalkozol emberekkel?
• Szereted átadni a tudásodat másoknak?
• Kommunikatív és konfliktustűrő vagy?
• Terhelhető vagy és jó a humorod?
• Fejleszteni szeretnéd a német nyelvtudásodat?
• Érdeklődsz a német nyelvű országok történelme,  

irodalma és kultúrája iránt?
Ha igen, akkor gyere a német nyelv és kultúra tanára szakra!

Miből áll a képzés?
• nyelvi készségeket fejlesztő tárgyakból,
• nyelvészeti és irodalomtörténeti ismeretekből,
• kultúratudományi ismeretekből,
• pedagógiai és pszichológiai felkészítésből,
• szakmódszertani ismeretekből,
• tanítási gyakorlatból.tanítási gyakorlatból.
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#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
300.000 Ft / félév

PONTHATÁR 2022
állami | önköltséges: 280

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
1. német nyelv vagy német nemzetiségi nyelv vagy német 

nemzetiségi nyelv és irodalom közép szinten (kötelező)
2. az adott szakra felsorolt érettségi tárgyak egyike közép szinten 

(felvi.hu)

Germanisztika BA  
– német nemzetiségi szakirány
Fontos számodra a magyarországi németek nyelvének és kultúrájának 
ismerete és ápolása?
Szívesen lennél a magyarországi német közélet aktív közreműködője?
Részt vennél a német nyelvű országok és Magyarország közötti  
kapcsolatok építésében és ápolásában?
Ha IGEN, akkor válaszd a germanisztika BA nemzetiségi német  
szakirányát!
Miből áll a képzés?

• nyelvi készségeket fejlesztő tárgyakból,
• nyelvészeti és irodalomtörténeti ismeretekből,
• nemzetiségismereti tárgyakból,
• szakfordítói vagy az IT-kommunikáció alapjai specializációból
• vagy egy másik szak minor változatából.
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Alap és osztatlan tanári képzéseink
#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
500.000 Ft / félév

PONTHATÁR 2022
állami: 305 | önköltséges: 280

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
1. német nyelv vagy német nemzetiségi nyelv vagy német 

nemzetiségi nyelv és irodalom közép szinten (kötelező)
2. az adott szakra felsorolt érettségi tárgyak egyike közép szinten 

(felvi.hu)

Német és nemzetiségi német  
nyelv és kultúra tanára

• Szívesen foglalkozol emberekkel?
• Szereted átadni a tudásodat másoknak?
• Kommunikatív és konfliktustűrő vagy?
• Terhelhető vagy és jó a humorod?
• Fontos számodra a magyarországi németek nyelvének  

és kultúrájának ismerete és ápolása?
• Szívesen lennél a német nemzetiségi oktatás aktív közreműködője?
• Szeretnél a tanulmányaid finanszírozásához nemzetiségi pedagógus 

tanulmányi ösztöndíjat is? Ha igen, akkor a nemzetiségi német nyelv 
és kultúra tanára szak a Te választásod! 

Ha igen, akkor a nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára szak  
a Te választásod!
Miből áll a képzés?

• nyelvi készségeket fejlesztő tárgyakból,
• nyelvészeti és irodalomtörténeti ismeretekből,
• nemzetiségismereti tárgyakból,
• pedagógiai és pszichológiai felkészítésből,
• szakmódszertani ismeretekből,
• nemzetiségi iskolában töltött tanítási gyakorlatból.

Dér Heni (énekes) 
„Pécset azért választottam, mert messze földön híres az oktatás színvonala és az 
élmezőnybe tartozik, de ami még fontosabb: amikor a zenekarral körbejárjuk az 
országot, mindig akkor éreztem a legjobban magam a turnébuszban, amikor a 6-os 
főúton haladtunk Baranya megyébe. Itt annyira szép a táj, és annyira magával 
ragadott, hogy bevallom, ez is egy szempont volt.”
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#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
nappali: 300.000 Ft / félév | levelező: 250.000 Ft / félév

PONTHATÁR 2022
állami | önköltséges: 280

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
A felvi.hu felsorolásában található tárgyak közül kettőt  
közép szinten kell teljesíteni.

Informatikus könyvtáros BA
Ha piacképes szaktudásra vágysz olyan hiányszakmában, ahol színes 
életpálya és tucatnyi különféle ‒ érdeklődési körödnek megfelelő ‒ mun-
kakör áll előtted, akkor az informatikus könyvtárosok között a helyed! 
Információs műveltség, digitális írástudás, információs társadalom, infor-
mációkezelés, adatbázisok, képzések és kutatások ‒ ezekkel foglalkozunk 
a szakon. A végzést követően változatos munkalehetőségek és sokféle 
továbbtanulási lehetőség vár, a képzésed során pedig szakmai gyakorlat, 
konferenciák, ösztöndíjak ‒ akár itthon, akár külföldön.
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Alap és osztatlan tanári képzéseink
#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
500.000 Ft / félév

PONTHATÁR 2022
állami: 305 | önköltséges: 280

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
1. magyar nyelv és irodalom vagy történelem közép szinten 

(kötelező)
2. az adott szakra felsorolt érettségi tárgyak egyike közép szinten 

(felvi.hu)

Könyvtárostanár
Könyvek és gyerekek egy helyen? Lehetséges? Persze!
Ha szeretnél olvasó generációt magad körül látni, ha fontos neked, hogy 
Te és a tanítványaid eligazodjanak az információk áradatában, és ha min-
dened a könyv ‒ várunk szakunkon!
A jó könyvtárostanárok az iskolai könyvtárt, médiatárt nem csupán 
gondozzák, hanem hatékonyan bevonják az iskola közéletébe, és krea-
tív, izgalmas módon tartanak órát.
Tölts be egyszerre két hiányszakmát, állj több lábon, légy egyszerre tanár 
és könyvtáros ‒ jelentkezz könyvtárostanár szakunkra!
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#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
nappali: 250.000 Ft / félév | levelező: 220.000 Ft / félév

PONTHATÁR 2022
állami | önköltséges: 400

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
A felvi.hu felsorolásában található tárgyak közül kettőt  
közép szinten kell teljesíteni.

Kommunikáció  
és médiatudomány BA
Kommunikáció alapszakra azok jelent -
ke zését várjuk, akik érdeklődnek a 
média működése, a populáris kul túra 
jelenségei, valamint a kommu nikációs 
végzettséggel betölthe tő munkakörök 
(szerkesztő, újság író, szóvivő, ügynök-
ségi munkatárs stb.) iránt.
Hallgatóink jártasságot szereznek a 
webes, videós és a multimédia tartal-
mak előállításában, a médiatervezési 
és szerkesztőségi feladatok végzésé-
ben. A Digitális újságírás és  PR és a 
Médiainformatika szakirányok lehe-
tőséget biztosítanak számukra, hogy 
jobban megismerkedjenek az adott 
szakmai területek aktuális trendjeivel.
Végzett hallgatóink sikeresen helyez-
kednek el a média, a reklámszakma, a 
közönségkapcsolatok, a rendezvény-
szervezés, a kreatív ipar területén.
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Alap és osztatlan tanári képzéseink
#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
500.000 Ft / félév

PONTHATÁR 2022
állami: 305 | önköltséges: 280

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
Gyakorlati vizsga

Média-, mozgókép-  
és kommunikációtanár
Születésünktől fogva képek, hangok, üzenetek olyan mennyisége vesz 
körbe minket, hogy lassan a bőrünk alá is bekúsznak. Használjuk kom-
munikációs eszközeinket anélkül, hogy megértenénk a működésüket, 
a ránk gyakorolt testi-lelki-szellemi hatásaikat. 
Ha elhivatottságot érzel arra, hogy segítsd a holnap gyerekeit a médiu-
mok értő és kritikai használatában, akkor ezen a szakon a helyed. Le-
gyen az fotó, film vagy más médiatermék, nálunk a képek és sorok mögé 
is nézhetsz, megtudhatod, hogyan alakítanak minket, hogyan kommu-
nikálhatunk, hogyan gazdagodhatunk, s főképpen hogyan nevelhetünk 
általuk.

Somos Zoltán (sportriporter) 
„Nálunk egyfajta családi hagyomány volt a bölcsész beállítottság, hiszen édes-
anyám magyar-történelem, édesapám pedig szintén történelem tanárként dolgo-
zott. Itt gyűjtöttem össze azt az ismeretanyagot, amellyel olykor valami pluszt 
tudok csempészni a közvetítésekbe. [...] Például ha görög meccset közvetítettem, 
biztos voltak az antik irodalomra vonatkozó kiszólásaim.”
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#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
300.000 Ft / félév

PONTHATÁR 2022
állami: 322 | önköltséges: 319

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
A felvi.hu felsorolásában található tárgyak közül kettőt  
közép szinten kell teljesíteni.

Közösségszervezés BA
Célunk olyan szakemberek képzése, akik a motiválás, a képességfejlesz-
tés eszközeivel támogatják közösségek kialakulását, fejlődését.
A gyakorlatorientált képzés során filozófiai, szociológiai, pedagógiai, 
pszichológiai, jogi ismereteket sajátíthatsz el. Járatos leszel az általá-
nos menedzsment és az informatika, a művelődéselmélet és -történet, 
a közművelődés és a közösségi fejlesztés területén. Az alábbi specializá-
ciók közül választhatsz:

• kulturális közösségszervezés,
• ifjúsági közösségszervezés,
• humánfejlesztés.

Ha közösségfejlesztést tanulsz, új szakmai életpályák és izgalmas karri-
er-utak nyílnak meg előtted, hiszen a jövő segítő szakembereire a gyer-
mekek, a fiatal felnőttek és az idős korosztályok ellátására állami, piaci, 
egyházi és civil szervezet vár.
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Alap és osztatlan tanári képzéseink
#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
300.000 Ft / félév
(Csak nappali képzésben és csak önköltséges formában fog indulni.)

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
A felvi.hu felsorolásában található tárgyak közül kettőt  
közép szinten kell teljesíteni.

Filozófia, politika,  
gazdaságtan BA
Ha közgazdasági diplomát szeretnél, de több akarsz lenni, mint átlagos 
üzletember, ha bölcsész vagy politológus vénád van, de nem idegen-
kedsz a gazdaságtudománytól sem, ez a szak neked való. A Filozófia, 
Politika, Gazdaság szak a PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi, va-
lamint a Közgazdaságtudományi Kara közötti egyműködés keretében 
kínál olyan képzést, amely széles tájékozottságot, mindamellett gya-
korlati tudást biztosít. A BA szak a filozófiai, politológiai és gazdasági ké-
pesítésen túl lehetőséget biztosít és felkészít akár bölcsészettudomá-
nyi, akár közgazdaságtudományi MA képzéseken való továbbtanulásra.
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#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
300.000 Ft / félév

PONTHATÁR 2022
állami: 326 | önköltséges: 280

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
1. magyar nyelv és irodalom közép szinten (kötelező)
2. az adott szakra felsorolt érettségi tárgyak egyike közép szinten 

(felvi.hu)

Magyar BA
Kreatív együttgondolkodás a régi és kortárs szövegekről. A pécsi magyar 
szak várja azokat, akik a nyelv és az irodalom egymásba fonódó útjain 
szeretnek kalandozni. 
Az egyik út az irodalom. A magyar és világirodalom a kezdetektől napja-
inkig. Megismerjük az irodalmi szövegek működésmódját, a korábbi és a 
mai értelmezési stratégiákat. Azt, hogy mit fedezhetünk fel régi szövegek 
színes leple alatt. Miként vitázik a hagyomány és a lelemény? Hogyan te-
kint vissza erre a jelenkori költészet, próza?
A hagyományos nyelvtanozástól fényévekre jár az, amit a másik út, a 
pécsi nyelvészet kínál: a modern nyelvészet eljárásait. Annál, hogy mi 
a helyes, sokszor érdekesebb, hogy hogyan értjük meg egymást. S ami 
még titokzatosabb (lehet, hogy a válaszhoz hallgatóink jutnak majd kö-
zelebb): miként tanulnak nyelvet a gyerekek.
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Alap és osztatlan tanári képzéseink
#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
500.000 Ft / félév

PONTHATÁR 2022
állami: 305 | önköltséges: 280

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
1. magyar nyelv és irodalom közép szinten (kötelező)
2. az adott szakra felsorolt érettségi tárgyak egyike közép szinten 

(felvi.hu)

Magyartanár
Pécsett végzett magyartanárként nem sablonos verselemzéseket vagy 
unalomig ismert helyesírási szabályokat fogsz tanítani. Nálunk megta-
nulhatod a legújabb irodalmi tendenciákat, a legfrissebb nyelvészeti 
eredményeket, és azt, hogy pl. egy film, az internet, a populáris zene, 
vagy animáció hogyan teszik kerek egésszé a magyarórákat.
Nálunk ellesheted a titkot, hogy a klasszikus irodalom vagy a nyelvészet 
legújabb irányzatai és a mai befogadó közeg hogyan kerülhet közel egy-
máshoz.
A „pécsi modell” sajátossága a „tudósképzés” és a nevelőképzés szoros 
kapcsolata, illetve hogy a szakmai képzés igényességének és korszerű-
ségének biztosításával hozzájáruljon a pedagógus szakma presztízsé-
nek növeléséhez.
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#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
nappali: 300.000 Ft / félév

PONTHATÁR 2022
állami: 405 | önköltséges: 345

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
Egy idegen nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika 
vagy társadalomismeret vagy történelem vagy földrajz vagy infor-
matika vagy digitális kultúra vagy dráma vagy filozófia vagy moz-
góképkultúra és médiaismeret. Az érettségi pontszámításhoz két 
érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a jelentke-
zőknek, egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Nemzetközi tanulmányok BA
Ha szeretnél a nemzetközi kapcsolatok világában eligazodni, a globális 
kihívásokra megfelelő választ adni, és nyitott vagy más kultúrák megis-
merésére is, akkor a nemzetközi tanulmányok alapszakon a helyed.
Okleveleddel hazai vagy nemzetközi vállalati, illetve kormányzati és 
nem kormányzati szervezeteknél kapcsolattartásra, a kreatív problé-
makezelésre és az összetett feladatok rugalmas megoldására egyaránt 
képes leszel.
Képzésünk nem csak az Európai Unióról szól, hanem Ázsiától Afrikáig, 
a Közel-Kelettől az amerikai kontinensig pillanthatsz bele a különböző 
társadalmak politikai, gazdasági és kulturális jellemvonásaiba.
A szak angol nyelvű változatának köszönhetően könnyen építhetsz nem-
zetközi kapcsolatrendszert, akár a kezdetektől.
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Alap és osztatlan tanári képzéseink
#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
nappali: 300.000 Ft / félév

PONTHATÁR 2022
állami: 321 | önköltséges: 280

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
Egy idegen nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika 
vagy társadalomismeret vagy történelem vagy földrajz vagy infor-
matika vagy digitális kultúra vagy dráma vagy filozófia vagy moz-
góképkultúra és médiaismeret. Az érettségi pontszámításhoz két 
érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a jelentke-
zőknek, egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Politikatudományok BA
Ha nem csupán elméleti szakemberré szeretnél válni, hanem átlátni és 
elemezni akarod a politikai folyamatokat és a közigazgatás működését, 
illetve Magyarország és az Európai Unió mellett más térségek politikai 
rendszereivel is megismerkednél, akkor nálunk a helyed.
A politikatudomány változatos területeit ismerheted meg, és politikai 
rendszerek, nemzetközi, nemzeti és lokális politikai intézmények mű-
ködésébe pillanthatsz bele, és a gyakorlatban is kipróbálhatod magad, 
akár külföldi ösztöndíjaink révén. 
Rengeteg plusz programot kínálunk: filmklubok, meghívott előadók, 
beszélgetések, kirándulások, sportnapok és bulik várnak Rád.
A szak elvégzésével minisztériumok, kormányzati szervek, állami intéz-
mények, önkormányzatok, háttérintézetek, kutatóintézetek munkavál-
lalója lehetsz.
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#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
275.000 Ft / félév

PONTHATÁR 2022
állami | önköltséges: 280

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
A felvi.hu felsorolásában található tárgyak közül kettőt közép 
szinten kell teljesíteni.

Néprajz BA
Most hallasz először a néprajzról és a kulturális antropológiáról? Segí-
tünk! Jó választás lehet számodra ez a szak, ha érdekelnek a társadalom 
és humán tudományok, a különböző nyelvek és kultúrák. 
Ha érzékeny vagy a társadalmi problémákra, s nem éred be az egyszerű, 
egyoldalú válaszokkal, ha igazán meg szeretnéd érteni, hogyan működik 
a világ! 
A képzési programunk hallgatói behatóan megismerkedhetnek a ma-
gyar, az európai és Európán kívüli népek hagyományos és modern kultú-
rájával és társadalmával. 
A néprajz szakon végzett hallgatók olyan speciális tudásra és kompeten-
ciákra tesznek szert, amellyel kutatóként, oktatóként, muzeológusként, 
szakértőként is el tudnak helyezkedni akadémiai, egyetemi intézmé-
nyeknél, nonprofit és állami szervezeteknél.
Próbáld ki magad és jelentkezz hozzánk!



21

Alap és osztatlan tanári képzéseink
#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
500.000 Ft / félév

PONTHATÁR 2022
állami: 305 | önköltséges: 280

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
1. történelem közép szinten (kötelező)
2. az adott szakra felsorolt érettségi tárgyak egyike közép szinten 

(felvi.hu)

Hon- és népismeret tanár
Hon- és népismerettanárnak lenni jutalom!
Olyan tudást adhatsz át általános iskolásoknak, amellyel beavatod őket 
a magyar hagyományok világába. Megmutathatod, hogy a legfontosabb 
mindennapi kérdésekre milyen gyakorlati válaszokat adtak elődeink. 
Egyszerre járulhatsz hozzá a tanulók értelmi, érzelmi, etikai és esztétikai 
neveléséhez. Ha kreatívan állsz a hon- és népismerethez, a tanári gárda 
megbecsült tagjává, a diákok egyik kedvencévé válhatsz. 
A pécsi képzés éppen erre készít fel!
Gyakorlatorientált kurzusainkon a legújabb pedagógiai módszereket és 
a honismeret teljes tárházát sajátíthatod el, így az óratartások mellett 
képessé válsz megszervezni iskolai programokat, ünnepségeket, kiállí-
tásokat is.
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#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
nappali: 300 000 Ft

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
A felvi.hu felsorolásában található tárgyak közül kettőt közép 
szinten kell teljesíteni.

Ókori nyelvek és kultúrák BA  
– klasszika-filológia szakirány
Ha szeretnél tanulni valami különlegeset, ha kíváncsi vagy az ókori embe-
rek gondolkodására, mindennapi életére, ha érdekel az ókori (és nem csak 
ókori) irodalom, vallás, mitológia, képzőművészet, színház, zene – akkor 
várunk alapszakunkon! Várunk, ha szeretsz kérdezni, elmélyülni, figyelni, 
felfedezni. Ha szereted a kis létszámú órákat, a családias légkört, a közvet-
len kapcsolatot az oktatókkal.
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Alap és osztatlan tanári képzéseink
#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
300.000 Ft / félév

PONTHATÁR 2022
állami: 326 | önköltséges: 280

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
Az érettségi pontszámításhoz két érettségi vizsgatárgyat kell 
választani a felsoroltakból közép szinten: magyar nyelv és iro-
dalom vagy történelem vagy angol nyelv vagy arab nyelv vagy 
francia nyelv vagy japán nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv 
vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy újgö-
rög nyelv vagy digitális kultúra vagy állampolgári ismeretek.

Latin nyelv és kultúra tanára
Vajon az antik kultúra miért a műveltség alapja még ma is? A latintanár 
miért nem csupán nyelvet tanít?
Ha olyan képzést szeretnél választani, ami különleges, ha szívesen tanulnál 
latinul olvasni, ha érdekel az irodalom, képzőművészet, színház, zene, élet-
mód és történelem, vallás és filozófia, és örömmel veszel részt kis létszámú 
órákon, akkor várunk latintanár szakunkon!
A pécsi latinos képzések specialitása a választható ógörög nyelv és a közvet-
len, kötetlen kapcsolat az oktatókkal.
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#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
300.000 Ft / félév

PONTHATÁR 2022
állami: 305 | önköltséges: 280

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
A felvi.hu felsorolásában található tárgyak közül kettőt közép 
szinten kell teljesíteni.

Pedagógia BA
Ha kreatív, problémamegoldó, emberközpontú, együttműködő vagy, ha 
érdekel a társadalom, a pszichológia, a nevelés tudománya, ha szeretsz 
gyerekekkel foglalkozni, ha szeretnél tanulni és tanulást segíteni, akkor 
a számodra legmegfelelőbb szak a PTE-BTK PEDAGÓGIA BA!
Ezen a szakon fejlesztheted együttműködési és kommunikációs képessé-
geidet, valamint emberismeretedet és kritikus gondolkodásodat annak 
érdekében, hogy szakképzettségeddel segítséget nyújthass a számtalan 
oktatási és nevelési feladat menedzselésében.
Ha elvégezted a szakot, akkor számos álláslehetőség vár rád. Pedagógia 
BA-s diplomáddal további tanulmányokat folytathatsz a neveléstudo-
mányi mesterképzési szakon.
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Alap és osztatlan tanári képzéseink
#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
300.000 Ft / félév

PONTHATÁR 2022
állami: 435 | önköltséges: 438

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
Biológia vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy 
történelem vagy egy idegen nyelv (angol vagy francia vagy német 
vagy olasz vagy orosz vagy spanyol). Az érettségi pontszámítás-
hoz két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a 
jelentkezőknek, egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Pszichológia BA
Pszichológia alapszakos hallgatóként bepillantást nyerhetsz az emberi 
viselkedés tanulmányozásába. Megismerheted a személyiség, valamint 
a csoportok működésének alapjait; az emberi gondolkodás és fejlődés 
sarokköveit. Megismerkedsz az egyének és csoportok lélektani feltérké-
pezésének folyamataival. Megtalálhatod a pszichológiának azt a terüle-
tét, amely hozzád a legközelebb áll, amelyen szívesen tanulnál tovább 
és dolgoznál a későbbiekben.
Válassz minket…

• ha családias közegben szeretnél tanulni,
• ha széleskörű betekintést szeretnél kapni a pszichológia tudományába,
• ha szeretnél része lenni egy nyitott és sokszínű közösségnek, amely-

ben magyar és nemzetközi hallgatók közösen tanulnak,
• ha szeretnél belekóstolni a gyakorlatias és tudományos pszichológiai 

életbe,
• ha szívesen veszel részt oktatáson kívüli közös programokon, amelyek 

a személyes kapcsolatokat erősítik (Filmklub, Pszichomikulás, Pszieszta, 
Pszichofarsang).

Graf Orsolya (kommunikációs menedzser) 
„...hogy mik azok az értékek, amiket innen hoztam? Az alaposság, és az, hogy 
a dolgokat sokféleképpen kell nézni, tehát nem elég egy szemszögből. Ezt mind 
a magánéletemben, mind a szakmámban, vagy a munkám során is használom. 
Talán ez a legfontosabb. A másik pedig az, hogy, igényesnek kell lennie önmagá-
val szemben az embernek.”
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#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
300.000 Ft / félév

PONTHATÁR 2022
állami | önköltséges: 280

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
A felvi.hu felsorolásában található tárgyak közül kettőt közép 
szinten kell teljesíteni.

Romológia BA
Ha érzékeny vagy a cigányok, romák társadalmi helyzete iránt és érdekel 
a roma kultúra, szakunkon széleskörű társadalom-  és humán tudomá-
nyos megközelítésben ismerkedhetsz a kérdéskörrel. Az interdiszcipli-
náris  alapokon túl a romológia szakot elvégzők behatóbban megismerik 
a hazai romák nyelveit, történelmét, néprajzát, irodalmát, jog- és intéz-
ményrendszerét. Középszinten elsajátítják a romani vagy a beás nyelvet. 
Hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatok-
nál, a kulturális menedzsment, valamint az újságírás és a PR területén 
láthatnak el feladatokat. Ismereteidet az államigazgatásban, a közigaz-
gatásban, a szociális szférában, az egészségügyben, az oktatásban, a 
fegyveres testületeknél, és nem utolsó sorban a civil szféra kötelékében 
is hasznosíthatod. Az alapképzés sikeres elvégzése után mesterképzés-
ben, majd akár neveléstudományi doktori  iskolánk romológia alprog-
ramjában is folytathatod tanulmányaidat.



27

Alap és osztatlan tanári képzéseink
#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
500.000 Ft / félév

PONTHATÁR 2022
állami: 305 | önköltséges: 280

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
A felvi.hu felsorolásában található tárgyak közül kettőt közép 
szinten kell teljesíteni.

Romológiatanár
Ha fontos számodra mások segítése, ha szeretnél egy jobb, sokszínűbb, 
elfogadóbb világban élni, és hiszel a társadalmi felemelkedésben, akkor 
ezt a szakot Neked találták ki! A romológiatanár szakon olyan tanárokat 
képzünk, akik jól ismerik a hátrányos helyzetű és cigány/roma gyerekek 
hátterét, kultúráját, és alkalmasak a beás vagy romani nyelv, illetve a ci-
gány kultúra értő és szakszerű tanítására. A képzésben a beás, illetve 
romani nyelv és kultúra szakirányok választhatók. A képzést azoknak 
ajánljuk, akik érdeklődnek a tanári hivatás, az új pedagógiai módszerek 
és a cigány nyelvek és kultúrák iránt.
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#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

Szabad bölcsészet BA 
Esztétika
Ha mindegyik művészeti ág vonzó, ha szívesen gondolkodsz azon, miért is olyan 
fontosak a művészetek, ha szeretnéd megérteni, milyen minőségeket hordoz-
nak és hogyan hatnak, ha szeretnéd mindezt történelmi perspektívában is látni, 
az esztétika a neked való tudomány.

Etika
Ha meg akarod ismerni a nagy gondolkodók életviteli bölcsességeit, ha el akarod 
sajátítani a saját életedre vonatkozó jó gyakorlatokat, akkor kutasd, elemezd, ér-
telmezd, vitasd, szövegezd meg az erkölcs kérdéseit az etika szakirányon!

Filmelmélet és filmtörténet
Nem száraz filmnézegetést kínálunk, hanem olyan filmeket, amelyek megra-
gadnak, önálló gondolatokra serkentenek, s tán kicsit meg is változtatnak. 
Nálunk megtanulhatod kreatívan kezelni a digitális képi világot, s jó eséllyel 
juthatsz be a média vagy éppen a filmkészítés világába.

Filozófia
Ha érdekel, hogy miképp tehetők fel és válaszolhatók meg a valóság, az emberi 
megismerés és a társadalmi lét természetével kapcsolatos legmélyebb és legát-
fogóbb kérdések, akkor válaszd a filozófia specializációt!

Művészettörténet
Ha lenyűgöznek a nagy műalkotások, az építészeti csodák, a görög szobrok, a 
freskók vagy az absztrakt képek, de akár a kortárs galériák installáció, tanulj 
művészettörténetet! Érdekfeszítő történet, melynek még a régi szereplői is 
elevenek, és amely nem zárul le, hanem folytonos meglepetésekkel alakítja 
korunk kultúráját.

Klasszikus tanulmányok
Várjuk azokat, akik kíváncsiak az ókori emberek gondolkodására, mindennapi 
életére, akiket érdekel az ókori (és nem csak ókori) irodalom, vallás, mitológia, 
képzőművészet, színház és zene.

ÖNKÖLTSÉG
300.000 Ft / félév

PONTHATÁR 2022
állami: 342 | önköltséges: 280

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
Az érettségi pontszámításhoz két érettségi vizsgatárgyat kell 
választani a felsoroltakból közép szinten: magyar nyelv és iro-
dalom vagy történelem vagy idegen nyelv vagy filozófia vagy 
mozgóképkultúra.
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Alap és osztatlan tanári képzéseink
#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
500.000 Ft / félév

PONTHATÁR 2022
állami: 305 | önköltséges: 280

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
1. magyar nyelv és irodalom vagy történelem közép szinten 

(kötelező)
2. az adott szakra felsorolt érettségi tárgyak egyike közép szinten 

(felvi.hu)

Etikatanár 
Ha el akarod sajátítani a „jó gyakorlat” legújabb módszertanait, és ha ezekkel 
szeretnéd felvértezni magad és leendő diákjaidat, akkor válaszd ezt a szakot! 
Általános iskolában erkölcstant, középiskolában etikát taníthatsz a diplomád-
dal. Felveheted bölcsész (pl. magyar, angol, német stb.) és természettudomá-
nyos (pl. testnevelő, földrajz) szakpárokkal is. A gyakorló helyeken felkészült 
kollégák biztosítják a közérdekű témákat feldolgozó tanórák sikerességét. 
A szak a gyakorlatban használható, a saját életviteledet is segítő tematikát 
dolgoz föl: ilyenek a döntés, a választás, a kooperáció, a bizalom, a tolerancia, 
a felelősség, a szabadság, a szerepekkel kapcsolatos kérdések, valamint a val-
lás, a jog, a politika és a gazdaság erkölcsi összefüggései.
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ÖNKÖLTSÉG
nappali: 250.000 Ft

PONTHATÁR 2022
állami | önköltséges: 280

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
A felvi.hu felsorolásában található tárgyak közül kettőt közép 
szinten kell teljesíteni.

Szlavisztika BA  
– horvát szakirány
„HRVATSKI JEZIK/horvát nyelv
KULTURNA BAŠTINA/kulturális örökség
PISANA RIJEČ/írott szó
TRADICIJA I SUVREMENOST/hagyomány és modernség
INTERKULTURALNA KOMUNIKACIJA/interkulturális kommunikáció 
SUŽIVOT/együttélés
DRUŠTVENA DJELATNOST/társadalmi tevékenység
PRAKTIČNOST/gyakorlatiasság
INDIVIDUALIZACIJA NASTAVE/egyéni előrehaladás
DODIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ/alap- és mesterképzés”

Za vrijeme studija upoznat ćete se s poviješću Hrvatske, njezinim jezi-
kom, književnom i kulturnom baštinom te kulturom Hrvata u Mađarskoj. 
Uz sam studij očekujte i dodatne programe poput redovitih odlazaka u 
kazalište, studijskih putovanja diljem Hrvatske, ali i mogućnost stipen-
dijskog boravka u Hrvatskoj.
A képzés folyamán megismerkedhetsz Horvátország történetével, 
nyelvi és kulturális örökségével, illetve a hazai horvátok kultúrájával is. 
A tanórai kereteken túl számos horvátországi élményben részesülhetsz 
(pl.: színházlátogatás, tanulmányi utak, ERASMUS ösztöndíj).
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Alap és osztatlan tanári képzéseink
#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

PONTHATÁR 2022
állami: 305 | önköltséges: 280

ÖNKÖLTSÉG
nappali: 500.000 Ft

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
A felvi.hu felsorolásában található tárgyak közül kettőt közép 
szinten kell teljesíteni.

Horvát és nemzetiségi horvát 
nyelv és kultúra tanára
Várunk, ha szívesen válnál a hazai horvát nemzetiségi oktatás aktív 
részesévé, tanári pályádat valamely magyarországi horvát tannyelvű, 
illetve nyelvoktató iskolában képzeled el, és fontosnak tartod a horvát 
nyelv magas szintű ismeretét. Hallgatóink bekapcsolódhatnak a „Nem-
zetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogramba” is, melynek kere-
tében minimum nettó 60.000Ft/hó plusz ösztöndíjban részesülhettek.  
A képzés további vonzó sajátossága az anyaországi tanulmányutakon 
való részvétel lehetősége, a családias hangulat, az oktatókkal és a men-
tortanárokkal történő folyamatos kapcsolattartás. A horvát nyelv és 
kultúra tanításához szükséges tudáson túl megismerkedhetsz a kisebb-
ségek, a horvát nemzetiség társadalmi, gazdasági és kulturális helyzeté-
vel, mely alapot adhat későbbi szakmai karriered felépítéséhez.
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#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
nappali: 300.000 Ft

PONTHATÁR 2022
állami | önköltséges: 280

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
A felvi.hu felsorolásában található tárgyak közül kettőt közép 
szinten kell teljesíteni.

Szlavisztika BA – orosz szakirány
Miért érdemes orosz nyelvet tanulni?
• Mert a szomszédos szláv nyelvű országokban ez a közvetítő nyelv.
• Mert megtanulása komoly szellemi kihívást jelent.
• Mert jól jön bármelyik „nyugati” nyelv mellé.
• Mert az orosz kultúra és történelem rendkívül izgalmas.
A Szlavisztika alapszak orosz szakirányán számítunk rád, ha szeretsz új 
nyelveket tanulni és érdeklődsz az orosz kultúra iránt. A képzés során a 
nyelv tanulását az alapoktól kezdjük, és ösztöndíjas részképzésen is részt 
vehetsz oroszországi és más európai egyetemeken. A tanulmányok végén 
biztos (B2 szintű) nyelvtudásod lesz.
A diplomával az idegenforgalomban és a turisztikában helyezkedhetsz el, 
és azokon a munkahelyeken, ahol szükség van az orosz nyelv ismeretére.
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Alap és osztatlan tanári képzéseink
#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
nappali: 500.000 Ft

PONTHATÁR 2022
állami: 305 | önköltséges: 280

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
A felvi.hu felsorolásában található tárgyak közül kettőt közép 
szinten kell teljesíteni.

Orosz nyelv és kultúra tanára
Ha elkötelezett vagy a tanítás mellett, az orosz nyelv és kultúra tanára 
szak kiváló választás akár egy másik nyelvszak, akár humán (pl. magyar 
vagy történelem), de természettudományos vagy művészeti tanársza-
kok mellé is.
A képzés során középpontban áll a stabil és magas (C1) szintű nyelvtu-
dás elérése. Emellett fontos szerepet kap az orosz kultúra: országisme-
ret, irodalom, film, az orosz internet világa, illetve a szakmódszertan 
– mindaz, amire egy felkészült tanárnak szüksége van. 
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ÖNKÖLTSÉG
225.000 Ft

PONTHATÁR 2022
állami | önköltséges: 280

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
A felvi.hu felsorolásában található tárgyak közül kettőt közép 
szinten kell teljesíteni.

Szociális munka BA
Nyitott vagy az emberi kapcsolatok és a társadalmi problémák kérdé-
seire? Változatos és mozgalmas munkára vágysz? Jelentkezz hozzánk!  
Segítünk megismerni önmagad, megérteni és átélni, mit jelent a sza-
badság és a szolidaritás. Minden helyzetben benne van a pozitív válto-
zás lehetősége. Indítsd el Te a változást!
A munka világában felértékelődtek a társas készségek: a kommuniká-
ciós ügyesség, a kritikai gondolkodás, a problémamegoldás képessé-
ge, a kreativitás, az együttműködés, a társadalmi-kulturális érzékeny-
ség. Mi éppen ezeket tanítjuk meg Neked, hogy hatékonyan segíthess 
másokat is a fejlődésben.
Segíts alakítani a jövőt! Segíts építeni egy olyan társadalmat, amelyik 
igazságos, együttérző és nyitott az emberi értékekre!
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Alap és osztatlan tanári képzéseink
#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
nappali: 300.000 Ft

PONTHATÁR 2022
állami: 320 | önköltséges: 280

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
A felvi.hu felsorolásában található tárgyak közül kettőt közép 
szinten kell teljesíteni.

Szociológia BA
#pécsiszociológus hallgatóként magabiztos tudást szerzel a magyar tár-
sadalomról, az európai társadalmi folyamatokról, és globális összefüg-
gésben leszel képés értelmezni a társadalmi jelenségek széles körét: köz-
tük a nemzedékek formálódását, az életstílus alakulását, az online világ 
tereit, az innovációs folyamatokat és a társadalmi egyenlőtlenségeket.
Az életünket formáló digitalizációs átalakulásban az online világnak ne 
csak felhasználója légy, hanem alakítsd aktívan az online környezetet, 
fejleszd ki azokat a képességeidet, amelyek révén a szervezetek szé-
les körében nagy értéket képviselő feladatokba kapcsolódhaszt be. Az 
adatrobbanás miatt a kisvállalkozásoktól a nagyvállalatokig, a hivata-
loktól a nemzetközi szervezetekig mindenhol szükség van olyan szak-
emberekre, akik az adatok gyűjtésével, elemzésével, vizulalizációjával, 
értelmezésével képesek hozzájárulni a szervezetek sikerességéhez.  
#pécsiszociológusként birtokában leszel a szükséges szakmai készsé-
geknek, hiszen ezek tudatos fejlesztésének egyedülálló, az egyetemi kép-
zés egészét átfogó szakmai karrierfejlesztési modult szentelünk. Szakmai 
kapcsolataid kiépítését mind a gyakorlati élet szereplői, mind a társada-
lomtudományi kutatóműhelyek munkatársai körében támogatjuk.
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#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
Nappali: 300.000 Ft / félév, Levelező:  250.000 Ft / félév

PONTHATÁR 2022
állami: 344 | önköltséges: 280

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
1.  történelem közép szinten (kötelező)
2. az adott szakra felsorolt érettségi tárgyak egyike közép szinten 

(felvi.hu)

Régészet BA
Szeretnéd kezedbe fogni a történelmet? Szeretnél te magad is történel-
met írni tárgyak, régészeti leletek és lelőhelyek segítségével? A kutatót 
a tudományos módszertan ismerete választja el az érdeklődőtől. Tanulj 
te is a Pécsi Tudományegyetem régészet BA és MA képzésén, képezd ma-
gad kutatóvá!  A Régészet Tanszéken nagyon jó társaság, családias kö-
zösség vár, ahol van idő és lehetőség a tudományos elmélyedésre, sok-
sok régészeti terepmunkára, kirándulásokra, közös beszélgetésekre, 
minden hallgató egyéni fejlesztésére. Tudományos igényességgel ismer-
jük meg az őskori, ókori és középkori világ mindennapjait, megtanuljuk 
értelmezni mindazt, amit egy régészeti korú tárgy mondhat nekünk. 
Régészdiplomával elsősorban a múzeumi szférában, egyetemeken, ku-
tatóintézetekben, és bármely kulturális területen el lehet elhelyezkedni. 
Az MA tanulmányok után PhD (doktori) képzés lehetősége is adott.
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Alap és osztatlan tanári képzéseink
#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
Nappali: 300.000 Ft / félév, Levelező:  275.000 Ft / félév

PONTHATÁR 2022
állami: 340 | önköltséges: 280

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
1.  történelem közép szinten (kötelező)
2. az adott szakra felsorolt érettségi tárgyak egyike közép szinten 

(felvi.hu)

Történelem BA
A PTE történelem BA szakon használható, naprakész és elmélyült tudást 
kaphatsz, mely segít megérteni, mi történik a világban. Célunk a magyar 
és az egyetemes történelem nagy korszakainak megismertetése, a lénye-
ges összefüggések, kölcsönhatások megértetése.
A történelmi tudás, a kritikai gondolkodás, az igényes szövegalkotás és a 
szakszerű elemzés elsajátítása olyan képességekkel vértez fel, melyek-
nek az élet bármely területén hasznát veheted. A specializációkon tovább 
mélyítheted tudásodat, felkészülhetsz a mesterképzésekre.
Alapszakos diplomáddal elhelyezkedhetsz múzeumoknál, levéltárakban, 
könyvtárakban, kulturális intézményekben, az államigazgatásban és a köz-
igazgatásban, vagy akár a média világában is.
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#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
500.000 Ft 

PONTHATÁR 2022
állami: 305 | önköltséges: 280

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
1.  történelem közép szinten (kötelező)
2. az adott szakra felsorolt érettségi tárgyak egyike közép szinten 

(felvi.hu)

Történelemtanár
A PTE történelem tanárszakon a közoktatásban nélkülözhetetlen isme-
retekre tehetsz szert. A nagy történeti korszakokat átfogó előadások 
mellett gyakorlatorientált szemináriumainkon kaphatsz alkalmazható 
tudást és az eredményes tanításhoz szükséges készségeket. 
A tanári kurzusokat az iskola világára való folyamatos reflexió formálja, 
így a történelemtanítás változó eszközeit éppen úgy megismerheted, 
mint a tanítás legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdéseit. 
Számos kreatív projektbe kapcsolódhatsz be, kutathatsz, szervezhetsz 
és tananyagot fejleszthetsz, partnereinkkel együttműködve fejleszt-
heted és sajátíthatod el a tanári kompetenciákat, hogy az egyetemről 
kilépve naprakész tudással kezd el a tanári pályádat.
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#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
Nappali: 300.000 Ft

PONTHATÁR 2022
állami | önköltséges: 280

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
1.  francia nyelv közép szinten (kötelező)
2. az adott szakra felsorolt érettségi tárgyak egyike közép szinten 

(felvi.hu)

Újlatin nyelvek és kultúrák BA  
– francia szakirány
Az újlatin nyelvek és kultúrák alapszak francia szakiránya vár, ha érdek-
lődsz a francia nyelv, irodalom és civilizáció iránt.
A tanárszakosoknak kínált francia nyelvoktatási képzés mellett irodal-
mi, civilizációs és gazdasági szaknyelvi ismereteket is tanítunk, hogy 
spontán módon fejezd ki magad franciául, és elmélyítsd tudásod ezeken 
a területeken.
A Társadalomtudományi és gazdasági szaknyelvi specializáció lehetővé 
teszi, hogy a francia üzleti nyelv rejtelmeiben is elmerülhess, segítve ez-
zel a gyors elhelyezkedést a munka világában. 
A francia szakirány elvégzése után számos lehetőség áll előtted. Értékes 
és versenyképes tudásra teszel szert, aminek birtokában multinacioná-
lis és külkereskedelmi cégek munkavállalójaként is sikeressé válhatsz.
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Alap és osztatlan tanári képzéseink
#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
500.000 Ft

PONTHATÁR 2022
állami: 305 | önköltséges: 280

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
1.  francia nyelv közép szinten (kötelező)
2. az adott szakra felsorolt érettségi tárgyak egyike közép szinten 

(felvi.hu)

Francia nyelv és 
kultúra tanára
Ha szívügyed a francia nyelv, irodalom 
és civilizáció, és már biztos francia nyel-
vi alapokkal rendelkezel, várunk fran-
cia nyelv és kultúra tanári szakunkon!
A képzés elején intenzív nyelvi kurzu so-
kon vehetsz részt, amelyet az irodalmi, 
civilizációs és gazdasági szak nyelvi is-
meretek francia nyelven történő átadá-
sa követ. Biztos nyelvtudás birtokában 
könnyedén ki tudod majd fejezni ma-
gad franciául, és magas szintű ismere-
tekre teszel szert a fenti témakörökben, 
amelyeket át is tudsz adni másoknak.
Mindez lehetővé teszi számodra, hogy 
általános vagy középiskolai tanárként 
ugyanolyan jól megálld a helyed, mint 
az élet más területein.
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#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
300.000 Ft

PONTHATÁR 2022
állami | önköltséges: 280

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
1. olasz nyelv közép szinten (kötelező)
2. az adott szakra felsorolt érettségi tárgyak egyike közép szinten 

(felvi.hu)

Újlatin nyelvek és kultúrák BA  
– olasz szakirány
Szereted Olaszországot? Érdekel az olasz 
nyelv és kultúra? Ha a válaszod igen, akkor 
itt a helyed az olasz szakon, mert nálunk 
minden nap terítéken van az olasz csizma!
Miért jó nálunk tanulni? Mert magas óra-
számban tanulhatod az olasz nyelvet és 
betekintést nyerhetsz az olasz történe-
lem, irodalom, nyelvészet, zene, film és 
színház világába.
Mert az olasz nyelv és kultúra szeretete ösz-
szeköt minket, oktatókat és diákokat: az 
órák családias légkörben, olasz nyelven, kis 
létszámú csoportokban zajlanak. 
Mert hét olasz egyetem (Bologna, Trieste, 
Padova, Firenze, Siena, Cagliari, Bari) közül 
választhatsz, ahol 3-10 hónapos ösztöndíj 
keretében tanulhatsz Olaszországban. 
Mert számos izgalmas programot szerve-
zünk, ahol belekóstolhatsz a kortárs olasz 
kultúra világába. Mert a képzés végén a 
diplomád egy C1-es nyelvvizsgával lesz 
egyenértékű.
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Alap és osztatlan tanári képzéseink
#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
500.000 Ft

PONTHATÁR 2022
állami: 305 | önköltséges: 280

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
1.  olasz nyelv közép szinten (kötelező)
2. az adott szakra felsorolt érettségi tárgyak egyike közép szinten 

(felvi.hu)

Olasz nyelv és kultúra tanára
Szereted Olaszországot? Érdekel az olasz nyelv és kultúra? Szeretnél 
tanítani? Ha igen, akkor itt a helyed!
Miért jó nálunk tanulni?

• Mert magas óraszámban tanulhatod az olasz nyelvet, és elmélyül-
hetsz az olasz történelem, irodalom, nyelvészet, zene, film és szín-
ház világában.

• Mert az olasz nyelv és kultúra szeretete összeköt minket, oktatókat 
és diákokat: az órák családias légkörben, olasz nyelven, kis létszámú 
csoportokban zajlanak, számos kulturális kísérő programmal.

• Mert hét olasz egyetem közül választhatsz, ahol 3 és 5 hónapos ösz-
töndíj keretében tanulhatsz külföldön. 

• Mert Pécsett és a régióban számos általános, közép- és nyelvisko-
lában zajlik olaszoktatás, a régióban tehát szükség van jól képzett 
olasztanárokra.
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#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

ÖNKÖLTSÉG
300.000 Ft

PONTHATÁR 2022
állami | önköltséges: 280

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
1. spanyol nyelv közép szinten (kötelező)
2. az adott szakra felsorolt érettségi tárgyak egyike közép szinten 

(felvi.hu)

Újlatin nyelvek és kultúrák BA  
– spanyol szakirány
A spanyol nyelvet a világon közel 400 millió ember beszéli, az interneten 
a harmadik leggyakrabban használt nyelv – és a Te számodra is számta-
lan tanulmányi és karrierlehetőséget nyit meg!
A szakon az órák családias légkörben, spanyol nyelven zajlanak a kö-
vetkező területeken: nyelvfejlesztés, nyelvészet, irodalom, történelem, 
könyvtárhasználat és felhasználói szintű informatika (bölcsészet, társa-
dalomtudomány.
A nálunk végzett hallgatók tárgyalóképes spanyol nyelvtudás birtokában 
a kulturális szektorban (könyvkiadás, fordítás, állami és magángyűjte-
mények stb.), az írott és elektronikus sajtónál, a diplomácia és az állam-
igazgatás területén illetve multinacionális vállalatoknál helyezkednek el.
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Alapképzések (BA)
Bölcsészettudományi alapszakok: 
anglisztika, germanisztika, közösségszervezés, magyar, néprajz, ókori 
nyelvek és kultúrák, pedagógia (angol nyelven is), pszichológia (angol 
nyelven is), régészet (angol nyelven is), újlatin nyelvek, romológia (angol 
nyelven is), szabad bölcsészet (angol nyelven is), szlavisztika, történelem

Társadalomtudományi alapszakok: 
filozófia-politika-gazdaság, informatikus könyvtáros, kommunikáció és 
médiatudomány (angol nyelven is), nemzetközi tanulmányok (angol nyel-
ven is), politikatudományok, szociális munka (angol nyelven is), szociológia

Mesterképzések (MA)
1. Alkalmazott nyelvészet (N/L), 
2. Amerikanisztika (N/L, N angol nyelven), 
3. Andragógia (L, N angol nyelven), 
4. Anglisztika (N/L, N angol nyelven), 
5. Angol nyelvoktató (N angol nyelven), 
6. Balkán-tanulmányok (L), 
7. Dokumentumfilm-rendező művész (N/L), 
8. Emberi Erőforrás Tanácsadó (N/L, N angol nyelven), 
9. Esztétika (N/L), 
10. Filozófia (N/L), 
11. Francia nyelv, irodalom és kultúra (N), 
12. Horvát nyelv és irodalom (N/L), 
13. Hungarológia (N/L), 
14. Irodalom- és kultúratudomány (N/L), 
15. Klasszika - filológia (N), 
16. Kommunikáció és médiatudomány (N/L), 
17. Könyvtár- és információtudomány (N/L), 

Képzéseink



18. Kreatív írás és művészeti kritika (N/L), 
19. Kulturális mediáció (N/L), 
20. Kulturális örökség tanulmányok (L), 
21. Német nemzetiségi nyelv és irodalom (N/L), 
22. Német nyelv, irodalom és kultúra (N/L), 
23. Nemzetközi tanulmányok (N, N angol nyelven), 
24. Néprajz (N/L), 
25. Neveléstudomány (N/L), 
26. Orosz nyelv és irodalom (N), 
27. Politikatudomány (N), 
28. Pszichológia (N, N angol nyelven) 
29. Régészet (N/L, N angol nyelven), 
30. Romológia (N/L), 
31. Szociális munka (N/L, N angol nyelven), 
32. Szociálpolitika (N/L, N angol nyelven), 
33. Szociológia (N), 
34. Történelem (N/L)

Tanárszakok
1. angol nyelv és kultúra tanára, 
2. etikatanár, 
3. francia nyelv és kultúra tanára, 
4. hon- és népismerettanár, 
5. horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára, 
6. könyvtáros tanár, 
7. latin nyelv és kultúra tanára, 
8. magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 
9. mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár, 
10. német nyelv és kultúra tanára, 
11. német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára, 
12. olasz nyelv és kultúra tanára, 
13. orosz nyelv és kultúra tanára, 
14. romológiatanár, 
15. történelemtanár

Doktori programok
1. Demográfia és Szociológia Doktori Iskola, 
2. Interdiszciplináris Doktori Iskola, 
3. Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola, 
4. „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola, 
5. Pszichológia Doktori Iskola
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Ha bontogatnád a szárnyaidat  
Tehetséggondozás
Ha érdekel a tudományos élet  
Tudományos Diákkör
A témavezető segítségével, de a hallgatók által a végzett tudományos 
kutatást először itt, a Karon értékelik. A legjobbak ezután továbbjutnak 
az országos versenyre.

Ha jók az eredményeid  
Tehetséggondozó ösztöndíjak
Tudományosan is aktív vagy?  
– Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (NFÖ)

Elmélyülnél egy kutatási témában?  
– Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Program (KITEP)

Motivált vagy, és kutatói pályára készülsz?  
– Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP)

Nemzetiségi tanári szakirányon tanulsz?  
– Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíj

Ha összetartó szakmai közösséget keresel  
Szakkollégiumok
A legrégebbi  
– Kerényi Károly Szakkollégium

A legtöbb tudományterületet egyesítő  
– Grastyán Endre Szakkollégium

A legzöldebb – Fenntartható Fejlődésért Szakkollégium

A társadalmi problémák iránt a legérzékenyebb  
– Társadalmi Befogadás Szakkollégium

A roma/cigány hallgatók képzése iránt elkötelezett  
– Wlislocki Henrik Szakkollégium

A határon túli magyar hallgatókat támogató  
– Márton Áron Szakkollégium

A jövő pedagógusainak szakmai közössége  
– Tanárjelöltek Szakkollégiuma

Te
he

ts
ég

go
nd

oz
ás

KTDT

tehetség.
pte.hu

Szakkollé-
giumok
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#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

Ha világot látnál  
– Nemzetközi mobilitás
Közép-európai felsőoktatási csereprogram  – CEEPUS 
(Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehor-
szág, Horvátország, Koszovó, Macedónia, Magyarország, Mol-
dova, Montenegró, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlová-
kia, Szlovénia)

Továbbtanulás és kutatás Németországban – DAAD

Tandíjmentes, ösztöndíjas részképzés a PTE európai 
uniós partneregyetemeinek bármelyikén – ERASMUS+

Határon túli, magyar oktatási nyelvű felsőoktatási in-
tézményekbe – Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram

Tandíjmentes, ösztöndíjas részképzés a PTE Európai 
Unión kívüli partneregyetemein – Nemzetközi kredit-
mobilitás 
(USA, Japán, Korea)

Online mobilitás, nyelvtanulási lehetőségek és európai 
partneregyetemek – EDUC 
University of Potsdam (Németország), University of Cagliari 
(Olaszország), Masaryk University (Csehország), University of 
Rennes 1. (Franciaország), University of Paris Nanterre (Fran-
ciaország)

N
em

zetközi m
obilitás

Nemzetközi 
mobilitás
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#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész

Ha támogató közösségre van  
szükséged – Támogatások

Tá
m

og
at
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ok

Jól jönne egy oktató vagy egy tapasztaltabb hallgatótárs pártfogása? 
• PTE BTK Mentorklub, 
• Történettudományi Intézet (TTI) mentorprogram, 
• HOÖK mentorprogram

Pszichológia tanácsadásra van szükséged, és keresed az egyensúlyt? 
• PTE Diáktanácsadó Központ

Spirituálisan is előrébb lépnél?
• Egyetemi Lelkészség

PTE BTK  
Mentorklub

Önismereti tréningek, kompetenciafejlesztő  
és pályaorientációs programok – PTE Karrier Iroda

PTE Karrier  
Iroda

Fogyatékkal élsz,  
vagy tanulási nehézség-
gel rendelkezel?  
– Támogató Szolgálat

Támogató 
szolgálat
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#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész
Szolgáltatások

Hogy menjenek a dolgaid  
– Szolgáltatások
Mindennapi, ügyes-bajos dolgok és támogatások – Diákcentrum

Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, iratfűzés, jegyelővétel – Szolgi 
(BTK-TTK Szolgáltató Iroda)
Tanulnál, szakirodalom kellene? – Könyvtárak

• A régió legnagyobb könyvtára: PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont
• Karnyújtásnyira, az aulában: Tóth József Bölcsészettudományi és 

Természettudományi Kari Szakkönyvtár
• A szakos kérdésekre fókuszálva: tanszéki könyvtárak

Kéne egy hely? – Kollégiumok
A felújított egyetemi kollégiumokban 2-3 fős szobák és 2x2, illetve 2x3 fős 
apartmanok várnak. Minden blokkhoz konyha és fürdőszoba is tartozik. 
Tömegközlekedéssel a PTE valamennyi kara könnyen megközelíthető.  
A kollégiumi díjak 8.000-18.000 Ft között vannak.
A PTE kollégiumainak listája:

• Szántó Kollégium (7633 Pécs, Szántó-Kovács János u. 1./D)
• Szalay László Kollégium (7622 Pécs, Universitas u. 2.)
• Jakabhegyi Kollégium (7624 Pécs, Jakabhegyi út 8.)
• Boszorkány Kollégium (7624 Pécs, Boszorkány út 2.)
• Damjanich Kollégium (7624 Pécs, Damjanich utca 30.)
• Laterum Kollégium (7624 Pécs, Hajnóczy u. 37-39.)

További információ: 
Honlap: pte.hu/felveteli/osztondijak-kollegiumok
Kollégiumi Infovonal: +36 72 501 500 (12014)
E-mail: kollegiumok.ehok@pte.hu

Szolgi

Kollégiumok

https://pteehok.hu/kollegiumok/szanto-kollegium/
https://pteehok.hu/kollegiumok/szalay-laszlo-kollegium/
https://pteehok.hu/kollegiumok/jakabhegyi-kollegium/
https://pteehok.hu/kollegiumok/boszorkany-kollegium/
https://pteehok.hu/kollegiumok/damjanich-kollegium/
https://pteehok.hu/kollegiumok/laterum-kollegium/
https://pte.hu/hu/felveteli/osztondijak-kollegiumok
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#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész
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Ha kikapcsolnál...

Lazítanál az óráid között? – Botanikus kert

Aktív kikapcsolódásra vágysz? – Egyetemi Sport

Botanikus 
Kert

Egyetemi 
Sport

Nem csak mozognál, ismerkednél is? – Táncoló Egyetem

Táncoló 
Egyetem
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#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész
PÉCSI BÖ

LCSÉSZ ÉLET
A színpadon is kipróbálnád magad? 
 – Janus Egyetemi Színház (JESZ)

A bölcsészélet nappali és éjszakai központja – Szenes

Janus  
Egyetemi 
Színház

Nincs rossz ötlet! – Improvokál Társulat

Improvokál 
Társulat

Szenes
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#pécsibölcsész #ajövőembereabölcsész
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Ha kikapcsolnál...
Bölcsészhagyományok  
– gólyatábor és gólyabál, Októberfeszt, Kolbásztöltő Verseny

pécsibölcsész

Amit minden egyetemista egész évben vár  
– Pécsi Egyetemi Napok (PEN)

Pécsi Egyetemi 
Napok

Minden, ami zene – Zenélő Egyetem (ZEN)

Zenélő 
Egyetem



Legyél egy hétre 
#pécsibölcsész!

2023. JÚLIUS 3-7.
Miért érdemes eljönni?

Ha érdekelnek a bölcsészet- és társadalomtudományok, nem kérdés, hogy itt a helyed!
Ha szeretnél egy kis plusz tudást az érettségihez, akkor is érdemes csatlakozni!

Ha eltöltenél egy vidám és élménydús hetet a pécsi bölcsészkaron, ne habozz jelentkezni!

RÉSZLETEK A HONLAPON:  
btk.pte.hu/kreatabor



Pécsre költözött
az Erzsébet
Tudományegyetem
Bölcsészkara

www.btk.pte.hu | btkinfo@pte.hu | btkfelvi@pte.hu
Facebook/ptebtk | Youtube/ptebtk | Instagram/pecsibolcseszleszek

Maradjunk kapcsolatban!


