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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KEDVES FELVÉTELIZŐ! 

Örömmel várunk az ország egyik legjobb magyar szakos képzésére! 
Miért érdemes a Debreceni Egyetem magyar alapszakjára jelentkezned? 

• Mert kiváló alapot adunk a tanári és a tágabb értelemben vett értelmiségi pályára való felkészüléshez. 
• Mert a nemzeti kulturális örökségünkhöz tartozó nyelv-, irodalom- és művelődéstörténetet kimagasló színvonalon 
oktatjuk és kutatjuk. 
• Mert sok hazai és külföldi egyetemmel működünk együtt. Hallgatóinknak külföldi ösztöndíjakat kínálunk. 
• Mert Debrecen és a Tiszántúl kulturális és művészeti intézményeivel (színházakkal, kiállítóhelyekkel, építészeti műhe-
lyekkel, folyóiratokkal) van kapcsolatunk, így hallgatóink számára megteremtjük a gyakorlati tájékozódás lehetőségét is. 
• Mert az alapképzésünk során elsajátított tudással és készségekkel hallgatóink versenyképessé válnak a kultúra és a 
tudomány művelésének számos területén. 
• Mert az alapszakot elvégző hallgatóink képesek lesznek az irodalmi szövegek mellett színházi előadások, képzőművé-
szeti alkotások, filmek, televíziós műsorok és az épített környezet értelmezésére, valamint a 21. századi embert körülvevő 
kulturális és társadalmi jelenségek megértésére. 
• Mert kimeneti lehetőségként elsőrangú tanári és diszciplináris mesterszakos képzéseket kínálunk. 

További információ szakunkról a következő oldalon! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ÚJABB AKADÉMIKUS 
OKTATÓNK VAN 

 

S. Varga Pált, a 19. századi magyar 
irodalomtörténet professzorát a 
Magyar Tudományos Akadémia 
januári közgyűlése levelező tagnak 
választotta. Ugyanekkor Görömbei 
András egyetemi tanár rendes 
taggá lépett elő. Bitskey István és 
Imre László professzorok mellett, 
az ország összes bölcsészettudo-
mányi szakja között egyedülálló 
módon, a debreceni Magyar Iroda-
lom- és Kultúratudományi Inté-
zetből immár 4 oktató tagja a legje-
lentősebb tudós testületnek. 
--------------------------------------------- 

KUTATÓEGYETEMI 
CÍMPÁLYÁZAT 

 

A Debreceni Egyetem jelenleg is az 
ország egyik legnagyobb és legje-
lentősebb egyeteme. Az itt kapott 
diploma mind tudományos, mind 
munkaerő-piaci szempontból 
meghaladja az ország legtöbb fel-
sőoktatási intézményében kapott 
bizonyítvány értékét. Még előnyö-
sebb lesz itt végezni, ha 2010-ben 
egyetemünk elnyeri a kitüntető 
kutatóegyetemi címet. A magyar 
felsőoktatás minőség- és teljesít-

ményelvű fejlesztése érdekében 
egy intézmény egésze akkor kap-
hatja meg e rangot, ha kiválósági 
egységei az egyetem többségét 
adják. A magyar szakos oktatást 
ellátó irodalom- és nyelvtudomá-
nyi intézetek szakmai teljesítmé-
nye nagyban hozzájárul ahhoz, 
hogy a Debreceni Egyetem a felső-
oktatás szűk elitjébe tartozhasson. 
--------------------------------------------- 

ERASMUS ÖSZTÖNDÍJ 
A GRONINGENI EGYETEMRE 

 

A 2010/11-es tanévtől kezdve min-
den évben küldhetünk egy-egy 
debreceni magyar szakos hallgatót 
Hollandiába, a Groningeni Egye-
tem Finnugor Nyelvek és Kultúrák 
Tanszékére. A négy hónapos 
Erasmus ösztöndíj kiváló lehetősé-
get kínál a nemzetközi 
finnugrisztikai és hungarológiai 
oktatásban és kutatásban való 
részvételre. A finn Jyväskyläi és az 
észt Tartui Egyetem mellett így 
már háromra nőtt a hallgatóink 
által közvetlenül elérhető külföldi 
felsőoktatási intézmények száma. 
Ezeken kívül a Debreceni Egyetem 
és a Bölcsészettudományi Kar to-
vábbi külföldi ösztöndíjas helyeket 
kínál hallgatóinknak. 

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! 
 

Aki a Debreceni Egyetem főépületének 
kapuja felé közeledik, óhatatlanul 
felemeli a fejét, hogy rápillantson a 
homlokzatra. A féloszlopok a 
tympanon felé terelik a tekintetet. A 
háromszög alakú orommezőt az építé-
szet történetében sokszor díszítették 
szobrokkal, kőfaragással. A Korb Flóris 
által tervezett egyetemi tömb harmó-
niája azonban azt kívánta, hogy e 
felület üresen maradjon. Így nagyobb 
hangsúlyt kap maga a tympanon, e 
szép formájú keret, amelyet a képzelet 
szabadon tölthet ki. 

Nekünk, a Debreceni Egyetem 
magyar szakos hallgatóinak és oktató-
inak reggelente a szellem szárnyalása 
jut eszünkbe, amikor a tympanonra 
nézve belépünk a főépületbe. 

Szeretnénk, ha Olvasóink is bete-
kinthetnének a kőháromszög mögötti 
világba. Hírlevelünkkel az a célunk, 
hogy rendszeres tájékoztatást adjunk a 
debreceni magyar szakos oktatásról, 
illetve irodalom- és nyelvtudományi 
kutatásaink friss eredményeiről. 

 
 
 

A magyar szakos hallgatók és oktatók nevében: 
 

A Tympanon szerkesztősége 



TYMPANON 
A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR SZAKOS HÍRLEVELE, 2010/1. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A DEBRECENI 

MAGYAR SZAKOS KÉPZÉS 
 

A Debreceni Egyetem magyar 
szakja minden statisztika szerint 
az ország egyik legjelentősebb 
bölcsészettudományi műhelye. 
Egyszerre 12 professzor oktat és 
kutat nálunk, akik közül 4 akadé-
mikus. Oktatóink kiemelt hazai és 
nemzetközi kutatások résztvevői 
vagy vezetői, komoly publikációs 
eredményekkel és idézettségi mu-
tatókkal, jelentős hazai és külföldi 
oktatási tapasztalattal rendelkez-
nek. 

Képzési kínálatunk egyszerre 
nyújt szöveg-, kultúra- és nyelv-
elméleti, irodalom-, művelődés- és 
nyelvtörténeti alapozást, a közép-
iskolai oktatásra való felkészítést, 
valamint kultúra- és tudomány-
szervezési szempontból széleskörű 
gyakorlati tájékozódást. 

Hallgatóink tudományos pá-
lyáját tehetségkutató műhelyeink 
segítik (szakkollégiumok, Tudo-
mányos Diákkör, Tehetséggondo-
zó Program). 

Támogatjuk hallgatóink tu-
dományos konferenciákon való 
szereplését és részvételét. 

Publikálási lehetőséget nyúj-
tunk a részben vagy egészében 
hallgatóink és/vagy oktatóink által 
szerkesztett kötetekben, illetve 
folyóiratokban (Alföld, Debreceni 
Disputa, Folia Uralica, Helynévtör-
téneti Tanulmányok, Hitel, Ma-
gyar Nyelvjárások, Onomastica 
Uralica, Studia Litteraria, 
Szkholion, Új Hegyvidék stb.). 

Kedvezményes belépőjegyet 
biztosítunk a legjelentősebb debre-
ceni kulturális intézményekbe 
(Csokonai Színház, MODEM stb.), 
a képzéseinkbe beépített társmű-
vészeti kurzusok keretében. 

Több külföldi egyetemre van-
nak ösztöndíjas helyeink 
(Jyväskylä, Tartu, Groningen). 

KÉPZÉSEK ÉS ÉLETPÁLYA-
MODELLEK A MAGYAR 

ALAPSZAK ELVÉGZÉSE UTÁN 
 

Hallgatóink az alapképzésben 
megszerezhető készségekkel és 
tudással alkalmassá válnak számos 
hazai kulturális intézmény és szak-
tudományos műhely munkájában 
való részvételre. 

A kulturális szerkesztő alapsza-
kos specializációnk biztosítja, hogy 
az alapképzésből kikerülők utat 
találjanak a médiapiacra is. Debre-
cenben és a régióban jó infrastruk-
turális lehetőségek kínálkoznak 
arra, hogy hallgatóink közéleti és 
vállalati kommunikációs munka-
köröket töltsenek be. Ezért is je-
lennek meg alapképzésünkben a 
kommunikációs és médiatudományi 
ismeretek. 

Tanári mesterszakos képzésünk 
kielégíti a középiskolai magyar 
szakos oktatók iránti regionális és 
részben országos igényeket. Ha-
marosan tanárhiány várható, a 
nemzeti kulturális örökségünket 
gondozó magyar szakosokra min-
dig nagy szükség lesz. 

Diszciplináris mesterszakjainkra 
jelentkező hallgatóink bekapcso-
lódhatnak a tudományos munká-
ba. E képzés során nyújtott tudás 
jó érvényesülési esélyt biztosít a 
kultúra- és tudomány művelésé-
nek, a kulturális és tudományos 
élet szervezésének versenyében. 
Egy másik kimeneti lehetőség a 
kiváló nyelv-, illetve irodalomtudo-
mányi doktori képzésünk. 

A fentebb említett kutatóegye-
temi címpályázatunkban központi 
helyen szerepel a Hungarológiai 
Központ kiépítése. Új akadémiku-
sunk, S. Varga Pál egyetemi tanár 
által irányított magyarságtudomá-
nyi kutatások lehetőséget kínálnak 
arra, hogy hallgatóink is találkoz-
zanak a magyar kultúra színvona-
las és piacképes közvetíthetőségé-
nek tudományos és kulturális kér-

déseivel. Kurzusainkon már jelen-
leg is olyan nemzeti tudományos 
és kulturális ismeretanyagra, rész-
ben pedig gyakorlati tudásra lehet 
szert tenni, amely a hungarológiá-
val foglalkozó hazai és nemzetközi 
munkahelyeken is alkalmazható. 

A „bolognai rendszer” lehető-
vé teszi a debreceni bölcsészkar 
összes mesterszakán, illetve az 
ország és az Európai Felsőoktatási 
Térség egyetemein való továbbta-
nulást. 
--------------------------------------------- 

DEBRECENI EGYETEM 
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI 

KAR 
 

A Debreceni Egyetem három cent-
ruma és 15 kara oktatási és kutatá-
si szempontból hagyományosan 
magas minőséget képvisel. Az 
1912-ben alapított intézmény két 
év múlva ünnepli centenáriumát. 
A humán értelmiségi képzés 
azonban a 16. századig nyúlik 
vissza, hiszen egyetemünk a Deb-
receni Református Kollégium jog-
folytonos intézménye. 

A Bölcsészettudományi Kar 
5000 hallgatójával és 260 oktatójá-
val az egyetem legnagyobb kara. 
A HVG rangsora szerint az ország 
összes (160) kara közül az 5. leg-
jobb! A tudományos minősítés 
kiemelkedő: 7 akadémikus és 31 
professzor tanít itt, az oktatók 
85%-a doktori címmel rendelkezik. 

Az egyetem és a bölcsészkar a 
jelenben és a jövőben is fontos 
szerepet kap Debrecen, e több 
országhatár és kulturális választó-
vonal metszéspontjában található 
város szellemi életében. Mindez 
nemcsak kutatásaink és oktatá-
sunk eredménye, hanem hallgató-
ink munkájának is köszönhető, 
akik öntevékeny csoportokban, 
illetve a tehetséggondozásukat, a 
tudományos pályán való elindulá-
sukat segítő szakkollégiumokban 
kamatoztathatják képességeiket. 
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