Ukrán diszciplináris és tanári minor
2016-ban felvett hallgatóknak

A minorokat elsődlegesen az ELTE BTK hallgatóinak hirdetjük meg, az
előírt bemeneti követelmények figyelembevételével. A fennmaradó oktatói
kapacitás függvényében, intézményi döntés alapján nyílik lehetőség az ELTE
társkarai hallgatóinak. Más intézmények vendéghallgatóinak a minorok
fölvétele a szakfelelős hozzájárulásával lehetséges.
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előfeltételek jeleinek magyarázata:
Kódszám zárójel nélkül: erős előfeltétel, tehát legkésőbb a kurzus
felvételét megelőző félévben kell eredményesen elvégezni.
Kódszám zárójelben: gyenge előfeltétel, tehát legkésőbb a kurzus
felvételével azonos félévben kell eredményesen elvégezni.
Kódszám egyenlőségjellel: a megadott kurzus párhuzamos felvételét
javasoljuk.

UKRÁN DISZCIPLINÁRIS ÉS TANÁRI MINOR
A minor felelőse:
Dr. Lebovics Viktória egyetemi adjunktus (Ukrán Filológiai Tanszék)
A minorba való belépés feltétele: egyetemi felvétel, továbbá az I. félévben a BBNUKR11-101.2, II. félévben a BBN-UKR11-102.2 tanegységek, illetve a nyelvi
alapvizsga jeles (5) vagy jó (4) érdemjeggyel való teljesítése. A nyelvi alapvizsgát a
Neptunban nem kell felvenni. Túljelentkezés esetén az első két félévben
elvégzett ukrán nyelvi kurzusok és az alapvizsga eredményének átlaga dönt.

Az ukrán minor szakra jelentkezőknek a hivatalos jelentkezés mellett egy
tanszéki minor jelentkezési lapot is le kell adniuk a 2. szemeszter végén a
Szláv Filológiai Tanszék Titkárságán, az ott meghirdetett határidőre.
A minorba való belépés feltétele: egyetemi felvétel
A minorra felvehető hallgatók létszáma: max. 10 fő

NEM vehetik fel a Szlavisztika alapszak ukrán szakirányos hallgatói.
A szakirány második tanárszakra is fölkészít.
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Alapozó nyelvi tanulmányok: 12 kredit

A tanulmányaikat ukrán nyelvismerettel megkezdő, vagy a ukrán nyelvet kiválóan vagy anyanyelvi szinten beszélő
hallgatók külön engedély alapján, személyre szólóan megállapított kreditértékben választhatnak a ukrán szakirány
tanegységeiből.
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Megjegyzés:
Ha a szlavisztika alapszakos (de nem ukrán szakirányú) hallgató ukrán minor szakirányt
végez, a ukrán minor szakirányban előírt nyelvgyakorlatok elvégzésével teljesíti a „második
szláv nyelv alapjai” tanegységeit, és helyettük a ukrán szakirány tanegységei közül bármelyiket
választhatja 8 kredit értékben.
A saját szabad kreditkeret terhére elvégzésre különösen javasolt tanegységek: UKR11-101.3, 102.3
(felzárkóztató nyelvgyakorlatok

