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TANSZÉKÜNK 
TÖRTÉNETE 

célja ma is a szlovákiai magyar elitképzés biztosítása

felkarolja az irodalmi, nyelvhasználat-kutatási és egyéb (művészi és tudományos) törekvéseket

tudományos projekteket valósít meg, melyekbe bekapcsolja legtehetségesebb hallgatóit is

részképzéseket, tanulmányutakat, szakmai gyakorlatot biztosít

hidat képez a szlovák, a szlovákiai magyar és a magyarországi tudományosság között



A KÉPZÉSI RENDSZER

kétéves mesterképzés
feltétele a Bc. fokozat megszerzése

négyéves nappali vagy levelező képzés

Bakkalaureátusi
szintű képzés

Magiszteri 
szintű képzés 

Doktori
szintű képzés

hároméves alapképzésBc.

Mgr.

PhD.



A képzés tartalma és célja

- azokat kívánja megszólítani, akik érdeklődnek a kreatív írás iránt

- megismerkednek az információs és kommunikációs 

technológiák sajátosságaival (multimediális kommunikáció, kiadói 

és szerkesztői munkálatok)

- elsajátítják a pragmatikus és szépirodalmi szövegek alkotásával 

kapcsolatos tudnivalókat

Elhelyezkedés

- magyar irányultságú könyv- és lapkiadók, szerkesztőségek

- művészeti vagy kulturális jellegű intézmények

- reklámügynökségek

- közigazgatási intézmények

Bc. és Mgr.



A képzés tartalma és célja

- nyelv- és irodalomtudomány különböző részterületei

- általános műveltségi diszciplínák alkotják. 

- pragmatikai kompetenciák (a fordítás és tolmácsolás 

alapjai)

- elméleti és gyakorlati ismeretek a fordítás témakörében 

- szimultán és a konszekutív tolmácsolás elméleti és 

gyakorlati része

Elhelyezkedés

- közigazgatási és kulturális intézményekben

- civil szervezetekben vagy az idegenforgalomban

- a mesterképzés végzősei műfordítóként is dolgozhatnak

Bc. és Mgr.



A képzés tartalma és célja

- irodalomtudományi tárgyak

(magyar irodalomtörténet, 

világirodalom-történet, 

irodalomelmélet) 

- nyelvtudományi diszciplínák

(fonetika, alaktan, mondattan, 

lexikológia, stilisztika) 

Elhelyezkedés

segédtanár, napközis pedagógus, 

adminisztratív munkaerő 

közigazgatási és egyéb 

intézményekben

A képzés tartalma és célja

általános nyelvészet, szociolingvisztika, nyelvtörténet, dialektológia, a 

magyar nyelvtan tanításának módszertana; általános 

irodalomtudomány, szlovákiai magyar irodalom, összehasonlító 

irodalomtudomány, a magyar irodalom tanításának módszertana

Elhelyezkedés

- magyar tannyelvű alapiskolák felső tagozatában, középiskolákban, 

nyelviskolákban dolgozhatnak pedagógusként

- egyéb oktatási vagy kulturális jellegű intézményekben

- közigazgatási intézményekben

Bc. és Mgr.



2023/2024-ES TANÉVBEN NYÍLÓ SZAKPÁROSÍTÁSOK (BC.)

Angol nyelv és irodalom

Német nyelv és irodalom

Szlovák nyelv és irodalom

Történelem

Szlovák nyelv és kultúra

Görög nyelv és kultúra
Teljes mértékben magyar

nyelvű képzés (kivételt a kar

által kínált ún. közös alap

tárgyai képeznek).



Professzorok:

Lanstyák István – nyelvész

Sándor Klára - nyelvész

Docensek:

Misad Katalin (tanszékvezető) – nyelvész

Csehy Zoltán – irodalomtörténész, költő, műfordító

Nádor Orsolya (magyarországi vendégtanár) – nyelvész, 

hungarológus

Adjunktusok:

Dusík Anikó – irodalomtörténész

Sebők Szilárd – nyelvész

Száz Pál – irodalomtörténész, író

A JELENLEGI TANÁRI 
ÁLLOMÁNY

Fotó: Uri Dénes Mihály / Irodalmi Jelen

Grendel Lajos, Tőzsér Árpád, Sas Andor, Turczel Lajos, Zeman 

László, Zalabai Zsigmond, Polgár Anikó, Mészáros András, 

Drábeková Zuzana, Hizsnyai Tóth Ildikó, Szabómihály Gizella 

A TANSZÉK EGYKORI OKTATÓI
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A TANSZÉKEN FOLYTATOTT 
TANULMÁNYOK ELŐNYEI

A hallgatókhoz való individuális 

hozzáállás, művészi munka 

felkarolása, a publikálás segítése.

O D A F I G Y E L É S

Egyetemünk végzősei

a legversenyképesebbek

a munkaerőpiacon.

A művészi munka felkarolása, a 

publikálás elősegítése, speciális 

szakszemináriumok. 

Az ország első és legjobb 

egyetemén szerezhető diploma.

A Z  E L S Ő V E R S E N Y K É P E S S Z A K M A I S Á G



LEHETŐSÉGEK
- publikálási lehetőség az éves tanszéki kiadványban

- más intézmények szakembereinek előadásai

- tanszéki könyvtár 

- legfrissebb irodalmi és nyelvészeti lapok

- kutatáshoz szükséges adatbázis-hozzáférés

- könyvkölcsönzés

- élő kapcsolatrendszer

- tanulmányi kirándulások

- szakmai gyakorlatok

- ösztöndíjak





Magyarország, Budapest

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)

MTA Irodalomtudományi Intézet

MTA Nyelvtudományi Intézet

Ausztria, Bécs

Finnugor Nyelvek Intézete

Olaszország, Nápoly

Keleti Nyelvek Intézete

TESTVÉRINTÉZMÉNYEK

MOBILITÁSI LEHETŐSÉGEK Magyarország |Pannon Egyetem (Veszprém), Károli Gáspár

Református Egyetem (BP), Szegedi Tudományegyetem (Szeged), Eötvös

Loránd Tudományegyetem (BP), Eszterházy Károly Egyetem (Eger)

Horvátország | Eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem

Lengyelország | Adam Mickiewicz Egyetem



NYÍLT NAP: 2023. január 28. 

FELVÉTELI ELJÁRÁS:

– csak az irányszámot meghaladó számú jelentkező esetében (az 

utóbbi 3 évben felvételi nélkül be tudtak kerülni a hallgatóink)

– általános műveltséget felmérő teszt szlovák nyelven (SCIO)

JELENTKEZÉS: 2023. FEBRUÁR 28-IG



KÉRDÉSEK



Write the first question here.

It can be answerable with a multiple choice,

an opinion, or a yes or a no followed

by a brief explanation.

PROBLEM 1

KERESS BENNÜNKET 
BÁTRAN!

Pozsony, Gondova utca 2.

Szobaszám: 146

@pozsonyimagyartanszek

fphil.uniba.sk/kmjl/

@pozsonyimagyartanszek

Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 
Comenius Egyetem

+421-2-9013 
2151

+421-2-9013 
1484


