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SIKERES NYÍLT NAPOT 
TARTOTTUNK 

 

A Debreceni Egyetem 2010. no-
vember 18-19-én immár második 
alkalommal rendezte meg DExpo 
elnevezésű nyílt napját. A magyar 
szakunk által hirdetett gazdag 
programokat mintegy nyolcvan 
felvételizni készülő látogatta. A 
tavalyi DExpóhoz képest közel 
háromszorosára emelkedett a 
megújult magyar szak iránt érdek-
lődő diákok száma. 
A fő célunk az volt, hogy a felvéte-
lizőket tájékoztassuk képzési kíná-
latunkról. Ezen kívül számos alka-
lommal tekinthettek be az érdeklő-
dők oktatási és tudományos mun-
kánkba. Több alapképzéses órát 
nyitottunk meg a középiskolások 
számára. A finn lektorunk színes 
előadást tartott Finnország nyelvé-
ről és kultúrájáról, a debreceni 
magyar szakosok számára elérhető 
külföldi továbbtanulási lehetősé-
gekről. Bemutattunk néhányat az 
oktatóink és hallgatóink által szer-
kesztett számos irodalmi és kultu-
rális folyóirat közül. A hallgatóink 
által összeállított humoros irodalmi 
kérdőívet lehetett kitölteni és érté-
kes díjakat nyerni. Hallgatóink a 

középpontban címmel nyitott tudo-
mányos vitadélutánt rendeztünk 
két szekcióban, ahol a legjobb alap- 
és mesterképzős hallgatóink olvas-
ták fel irodalmi, illetve nyelvészeti 
témájú Tudományos Diákköri dol-
gozataikat, melyeket szép számú, 
részben középiskolás közönség 
előtt vitattunk meg. Minden hall-
gatónk továbbjutott az országos 
fordulóba. Örömmel gratulálunk 
nekik! 
 

MIÉRT TANULJAK A DEBRE-
CENI EGYETEM MAGYAR 
SZAKÁN? 
 

A nyílt napon sok kérdést kaptunk 
a magyar szakos képzési kínála-
tunkkal kapcsolatban a középisko-
lás érdeklődőktől. Az alábbiakban 
a legfontosabbat gyűjtöttük össze 
és válaszoljuk meg röviden, hogy 
lapunk olvasóit is tájékoztassuk 
oktatásunkról. 
 

Miért érdemes a Debreceni Egyetemen 

továbbtanulni? 

„Kutató-elitegyetemünk” az ország 
és a közép-európai régió egyik 
legjobb felsőoktatási intézménye. 
Az itt szerzett diplomák tudomá-
nyos és munkaerő-piaci szempont-
ból a magyar felsőoktatás legérté-
kesebbjei közé tartoznak. 
 

Miért ajánlják az egyetem magyar 

szakát a most felvételizőknek? 

A Debreceni Egyetem „kutató-

elitegyetem” címének elnyerésében 
fontos szerepe volt a bölcsész-, s 
különösen a magyar alap- és mes-
terszakos képzést nyújtó irodalom- 
és nyelvtudományi intézeteink 
kiemelkedő tudományos és oktatá-
si mutatóinak. Ezek ugyanis min-
den felmérés szerint az ország és a 
tágabb régió legjelentősebb bölcsé-
szettudományi műhelyei közé 
tartoznak. 
Kiváló feltételekkel rendelkezünk: 
sokoldalú alap- és mesterképzési 
kínálattal, kiemelkedő oktatói és 
kutatói gárdával, jelentős hallgatói 
tehetséggondozási programokkal, 
kiterjedt hazai és nemzetközi tu-
dományos kapcsolatrendszerrel. 
 
 

Mi a célja a képzésnek, miért fontos a 

21. században a magyar szak? 

A megújult magyar szak legfonto-
sabb feladata a független, alkotó és 
kritikus humán értelmiségi elit 
színvonalas képzése. Célunk, hogy 
hallgatóink elsajátítsák a kulturális 
és társadalmi jelenségek árnyalt 
értelmezésének képességét. Már az 
alapképzésben alkalmassá válnak 
irodalmi szövegek, színházi elő-
adások, képzőművészeti alkotások, 
az épített környezet, filmek és tele-
víziós műsorok elemzésére. 
 

Milyen pályán hasznosítható ez a 

képesség és tudás? 

A képzés során megszerzett krea-
tív készség és tudásanyag kitűnő-
en hasznosítható a tanári pályán, a 
tudományos életben, kulturális 
szervezőként és újságíróként, va-
lamint jól konvertálható a tágabb 
humán és üzleti szféra számos 
területén is. 
--------------------------------------------- 

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! 
 

Eredményes évet zárunk, mert a ma-

gyar szakos képzést nyújtó intézeteink 

fontos szerepet kaptak a „kutató-

elitegyetemi”pályázat tudományos 

megvalósításában. Ennek keretében új 

álláshelyeket teremtettünk és jelentős 

kutatásokat kezdeményeztünk. Akkre-

ditálták a hungarológia mesterszakun-

kat, ami azt jelenti, hogy a következő 

tanévtől tovább bővíthetjük gazdag 

képzési kínálatunkat. Bízunk abban, 

hogy 2011-ben is hasonló sikereknek 

örülhetünk mostani és leendő magyar 

szakos hallgatóinkkal együtt. 

Boldog új évet kívánunk minden ked-

ves olvasónknak! 
 

A Tympanon szerkesztői 
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