
Az ELTE Bölcsészettudományi Kar szakkínálata 

Alapszakok (szakirány) Alapszakos specializációk Mesterszakok Mesterszakos specializációk 

anglisztika 

amerikanisztika; angol; angol a 
médiában; angol az üzleti 
világban; angol fordítói 
készségek; film és kultúra 

amerikanisztika 
 
angol nyelvoktató 
 
 
 
anglisztika 

- 
 
- 
 
angol alkalmazott nyelvészet; angol 
elméleti nyelvészet; angol 
irodalom; angol kultúra és 
társadalom; posztkoloniális 
irodalmak és kultúrák 

germanisztika 
(néderlandisztika) 

néderlandisztika néderlandisztika - 

germanisztika (német 
nemzetiségi) 

kontrasztív nyelvészet és 
transzlatológia; német nyelv 
és kultúra a hivatali és üzleti 
életben  

német nemzetiségi 
nyelv és irodalom 

- 

germanisztika (német) 
német nyelv, irodalom 
és kultúra 

a német mint az üzleti 
kommunikáció nyelve; 
kultúraközvetítés; német filológia 

germanisztika 
(skandinavisztika) 

skandinavisztika skandinavisztika - 

informatikus könyvtáros 
információ- és 
tudásmenedzsment; 
könyvtörténet 

könyvtártudomány - 

keleti nyelvek és kultúrák 
(arab) 

iszlám tanulmányok 
arabisztika 
iszlám tanulmányok* 

- 
- 

keleti nyelvek és kultúrák 
(hebraisztika) 

- hebraisztika bibliatudomány; zsidó tudományok 

keleti nyelvek és kultúrák 
(indológia) 

- indológia hindi; szanszkrit 

keleti nyelvek és kultúrák 
(iranisztika) 

- iranisztika - 

keleti nyelvek és kultúrák 
(japán) 

- japanológia - 

keleti nyelvek és kultúrák 
(kínai) 

kínai tolmács- és fordítóképzés sinológia - 

keleti nyelvek és kultúrák 
(koreai) 

- koreanisztika - 

keleti nyelvek és kultúrák 
(mongol) 

- mongolisztika - 

keleti nyelvek és kultúrák 
(tibeti) 

- - - 

keleti nyelvek és kultúrák 
(török) 

- turkológia oszmán történelem; török filológia 

keleti nyelvek és kultúrák 
(újgörög) 

- - - 

kommunikáció- és 
médiatudomány 

médiatudomány; újságíró; 
kommunikáció és 
médiatudomány 

kommunikáció- és 
médiatudomány 

kommunikáció-médiatudományi 
kutatói; kommunikációs és 
médiaszakember 

magyar 
észt; finn; finnugor; 
folklorisztika; 
irodalomtudomány; 

alkalmazott nyelvészet 
 
beszédtudomány 

alkalmazott szociolingvisztika 
 
- 



művelődéstudomány; 
nyelvmentor; ügyvitel 

 
finnugrisztika  
 
 
 
irodalom-és 
kultúratudomány 
 
 
 
 
 
 
magyar nyelv és 
irodalom 

 
esztológia; fennisztika; uralisztika 
 
irodalom- és kultúratudomány; 
klasszikus magyar irodalom; 
középkori és kora újkori irodalom; 
modern magyar irodalom; 
összehasonlító irodalom- és 
kultúratudomány, 
színháztudomány 
 
dimenzionális nyelvészet; 
funkcionális kognitív nyelvészet; 
irodalomtudomány; klasszikus 
magyar irodalom; középkori és 
kora újkori irodalom; modern 
magyar irodalom; összehasonlító 
irodalom- és kultúratudomány, 
színháztudomány 

néprajz - néprajz  

ókori nyelvek és kultúrák 
(asszírológia) 

- asszíriológia - 

ókori nyelvek és kultúrák 
(egyiptológia) 

- egyiptológia - 

ókori nyelvek és kultúrák 
(klasszika-filológia) 

- klasszika-filológia antik örökség; latin; ógörög 

régészet - régészet 

antik (görög-római) régészet; 
archaeometria; az ókori Elő-Ázsia 
régészete; középkori régészet; 
népvándorlás kori régészet; 
ősrégészet; régészeti örökség; 
római provinciák régészete 

szabad bölcsészet 

elméleti nyelvészet; esztétika; 
filmelmélet és filmtörténet; 
filozófia; kommunikáció és 
médiatudomány; 
művészettörténet 

elméleti nyelvészet 
 
 
esztétika 
 
filmtudomány 
 
filozófia 
 
kommunikáció- és 
médiatudomány 
 
 
logika és 
tudományelmélet* 
 
művészettörténet 
 
vallástudomány 

nyelvelmélet; számítógépes 
nyelvészet és neurolingvisztika 
 
színháztudomány 
 
elméleti; filmkészítő 
 
- 
 
kommunikáció-médiatudományi 
kutatói; kommunikációs és 
médiaszakember 
 
- 
 
 
- 
 
- 



szlavisztika (bolgár) - 
bolgár nyelv és 
irodalom 

- 

szlavisztika (cseh) - cseh nyelv és irodalom - 

szlavisztika (horvát) - 
horvát nyelv és 
irodalom 

- 

szlavisztika (horvát 
nemzetiségi) 

- - - 

szlavisztika (lengyel) - 
lengyel nyelv és 
irodalom 

- 

szlavisztika (orosz) orosz 
orosz nyelv és 
irodalom 

- 

szlavisztika (szerb) - 
szerb nyelv és 
irodalom 

- 

szlavisztika (szerb 
nemzetiségi) 

- - - 

szlavisztika (szlovák) - 
szlovák nyelv és 
irodalom 

- 

szlavisztika (szlovák 
nemzetiségi) 

- - - 

szlavisztika (szlovén) - 
szlovén nyelv és 
irodalom 

- 

szlavisztika (szlovén 
nemzetiségi) 

- - - 

szlavisztika (ukrán) - 
ukrán nyelv és 
irodalom 

- 

szlavisztika (ukrán 
nemzetiségi) 

- - - 

történelem levéltár; muzeológia 

Balkán-tanulmányok* 
 
hungarológia* 
 
 
Közép-Európa 
tanulmányok* 
 
kulturális örökség 
tanulmányok* 
 
levéltár 
 
 
ruszisztika* 
 
 
 
történelem 
 
 
 
történeti muzeológia 

- 
 
irodalom; magyar mint idegen 
nyelv; nyelvészet; történelem 
 
- 
 
 
múzeumi kurátori ismeretek 
 
 
információ és record management, 
közép és kora-újkor; új- és jelenkor 
 
- 
 
kora újkor történet; középkor; 
modernkori magyar történelem; 
művelődéstörténet; nemzetközi 
kapcsolatok, globalizáció a 19-20. 
században; ókor 
 
- 

újlatin nyelvek és - francia nyelv, irodalom - 



kultúrák (francia) és kultúra 

újlatin nyelvek és 
kultúrák (olasz) 

- 
olasz nyelv, irodalom 
és kultúra 

- 

újlatin nyelvek és 
kultúrák (portugál) 

iberoromán filológia 
portugál nyelv, 
irodalom és kultúra 

- 

újlatin nyelvek és 
kultúrák (román) 

- 
román nyelv, irodalom 
és kultúra 

- 

újlatin nyelvek és 
kultúrák (román 
nemzetiségi) 

- - 
- 

újlatin nyelvek és 
kultúrák (spanyol) 

iberoromán filológia 
spanyol nyelv, 
irodalom és kultúra 

- 

zenekultúra karvezetés; zenei könyvtáros - - 

  
buddhizmus 
tanulmányok 

 

  fordító és tolmács 

fordítói (anyanyelv: magyar; első 
választott idegen nyelv: 
angol/francia/kínai/német; 
második választott idegen nyelv: 
angol/francia/holland/kínai/német) 
tolmács (anyanyelv: magyar; első 
választott idegen nyelv: 
angol/francia/kínai/német; 
második választott idegen nyelv: 
angol/francia/holland/kínai/német) 

  szemiotika* - 

*interdiszciplináris mesterszakok 

 


