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SZLAVISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK 

 

 

Indított szakirányok: Orosz, lengyel  

Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi, modern filológia 

Képzési ciklus: alap 

Képzési forma (tagozat): nappali 

A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar 

Képzési idő: 6 félév 

Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 180 

Az összes kontakt óra száma 1500 

Szakmai gyakorlat ideje, kreditje, jellege: A szakmai gyakorlat magába foglalja a képzési idő 

alatt egy alkalommal a szakiránynak megfelelő 

nyelvterületi gyakorlatot. 

Szakfelelős: Dr. Regéczi Ildikó 

Szakirányfelelős: Dr. Regéczi Ildikó  

  

 

A SZAK KÉPESÍTÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI: 

1. Az alapképzési szak megnevezése: szlavisztika (Slavonic Studies) 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 

megjelölése 

 végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozat 

 szakképzettség: 

 szlavisztika, orosz alapszakos bölcsész 

 szlavisztika, bolgár alapszakos bölcsész  

 szlavisztika, cseh alapszakos bölcsész 

 szlavisztika, lengyel alapszakos bölcsész 

 szlavisztika, horvát alapszakos bölcsész 

 szlavisztika, horvát nemzetiségi alapszakos bölcsész 

 szlavisztika, szerb alapszakos bölcsész 

 szlavisztika, szerb nemzetiségi alapszakos bölcsész  

 szlavisztika, szlovák alapszakos bölcsész 

 szlavisztika, szlovák nemzetiségi alapszakos bölcsész 

 szlavisztika, szlovén alapszakos bölcsész 

 szlavisztika, szlovén nemzetiségi alapszakos bölcsész 

 szlavisztika, ukrán alapszakos bölcsész 

 szlavisztika, ukrán nemzetiségi alapszakos bölcsész 

 a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: 

 Slavonic Studies, Philologist in Russian Studies 

 Slavonic Studies, Philologist in Bulgarian Studies 

 Slavonic Studies, Philologist in Czech Studies 

 Slavonic Studies, Philologist in Polish Studies 

 Slavonic Studies, Philologist in Croatian Studies 

 Slavonic Studies, Philologist in Croatian as Ethnic Minority Studies 

 Slavonic Studies, Philologist in Serbian Studies 

 Slavonic Studies, Philologist in Serbian as Ethnic Minority Studies 

 Slavonic Studies, Philologist in Slovakian Studies 

 Slavonic Studies, Philologist in Slovakian as Ethnic Minority Studies 

 Slavonic Studies, Philologist in Slovenian Studies; 

 Slavonic Studies, Philologist in Slovenian as Ethnic Minority Studies 

 Slavonic Studies, Philologist in Ukrainian Studies 
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 Slavonic Studies, Philologist in Ukrainian as Ethnic Minority Studies 

 választható szakirányok: orosz, bolgár, cseh, lengyel, horvát, horvát nemzetiségi, szerb, szerb 

nemzetiségi, szlovák, szlovák nemzetiségi, szlovén, szlovén nemzetiségi, ukrán, ukrán 

nemzetiségi  

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A képzési idő félévekben: 6 félév 

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:180 kredit 

 szakorientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék) 

 szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 100 kredit 

 a szakdolgozat készítéséhez rendelhető kreditérték: 4 kredit 

 a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi 

besorolása: 222/0231 

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismereteik birtokában a Közös Európai Referenciakeret 

középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szintjén képesek valamely szláv (bolgár, cseh, horvát, 

lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, 

társadalmi, nyelv- és irodalomtudományi szövegeket értelmezni, az adott nyelvi kompetencia keretei 

között közvetíteni, valamint alkotni írásban és szóban. Rendelkeznek továbbá a szláv nyelvek és 

kultúrák - beleértve a magyarországi szláv nyelvű nemzetiségek nyelveit és kultúráit - területén, 

valamint általános társadalomtudományi, humán műveltségi témakörökben olyan alapvető elméleti és 

gyakorlati ismeretekkel, amelyek birtokában képesek szakmájuk inter- és multidiszciplináris gyakorlati 

művelésére, emberi, kulturális problémák kreatív kezelésére és e területen konkrét feladatok önálló 

megoldására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 

7.1.1. A szlavisztika, orosz/ bolgár/ cseh/ lengyel/ horvát/ horvát nemzetiségi/ szerb/ szerb nemzetiségi/ 

szlovák/ szlovák nemzetiségi/ szlovén/ szlovén nemzetiségi/ ukrán/ ukrán nemzetiségi alapszakos 

bölcsész: 

a) tudása 

 A szakot elvégző hallgató általános ismeretekkel rendelkezik a szlávság kulturális és nyelvi 

sokszínűségéről, jól ismeri a szakirányának megfelelő szláv nyelvű közösség kulturális és nyelvi 

identitásának fejlődéstörténetét. 

 Ismeri az alapvető összefüggéseket a szláv, a magyar és az európai identitás legfontosabb kulturális 

objektumai és szövegei között, szakirányának egynémely tudományos részproblémáját pedig 

Európán kívüli kulturális jelenségekkel is összefüggésbe tudja hozni. 

 Ismeri a szakirányának megfelelő szláv nyelvű kultúra jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és 

közéleti, népszerűsítő műfajait és azok szabályrendszerét. 

 Vannak ismeretei a szakirányának megfelelő szláv szövegek és kulturális jelenségek befogadásának 

fontosabb eljárásairól és az értelmezés szakmailag elfogadott fontosabb módozatairól. 

 Tisztában van a szakirányának megfelelő szláv nyelv és kultúra néhány jellemző kutatási 

kérdésével, elemzési és értelmezési módszerével. 

 Ismeri az adott szláv nyelv egyes területeinek (irodalom-, nyelv- és kultúratudomány) 

szakkifejezéseit. 

 Összefüggéseiben látja a szlavisztika alapszak adott szakirányának munkavállalással és 

vállalkozással kapcsolatos dimenzióit és lehetőségeit. 

b) képességei 

 Kompetenciái keretei között és tudásszintjének megfelelően képes helyesen értelmezni az adott 

szláv nyelvű kulturális jelenségeket és azok történeti beágyazottságát, képes továbbá az adott szláv 

nyelvet elhelyezni a világ nyelvei közt, valamint azonosítani az adott szláv nyelv főbb regionális 

változatait. 

 Képes átlátni szakiránya legfontosabb nemzeti és nemzetiségi identitásképző diskurzusainak 

felépítését és működését, az európai kontextusban is felismerhető némely kulturális jelenséget pedig 

értelmezni. 
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 Képes az adott szláv nyelvű kultúra legalább egy fontos megnyilatkozásának helyes értelmezésére 

az Európán kívüli kultúra és eszmerendszer szempontjából. 

 Nyelvi szintjének megfelelően egy adott műfaj szabályrendszerének tiszteletben tartásával képes 

közérthetően írni és beszélni az adott szláv nyelven, különösen pedig az adott szláv nyelv kulturális 

témaköreivel kapcsolatban az érvényes nyelvi normarendszer tiszteletben tartásával helyes 

szövegeket alkotni.  

 Műfajilag eltérő szövegeket és kulturális jelenségeket képes nyelvi szintjének megfelelően 

értelmezni az adott szláv nyelven. 

 Az adott szláv nyelvhez és kultúrához kapcsolódóan alapvetően képes kiválasztani és részben 

alkalmazni is a szakmai problémának megfelelő nyelvészeti, irodalomtudományi vagy 

kultúratudományi módszert. 

 Adott munkahely szakmai elvárásainak megfelelően képes összetett feladatokat is elvégezni. 

c) attitűdje 

 Átlátja, érti és elfogadja, hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag determináltak és 

dinamikus pályát futnak be. 

 Képviseli a magyar, a nemzetiségi és az európai identitás kulturális, vallási, és társadalmi 

sokszínűségét, annak diakrón és szinkrón dimenzióiban. 

 Igénye van az Európán kívüli kultúrák megismerésére. 

 Igyekszik tudatosan alkalmazni az adott szláv nyelvterület nyelvi és kommunikációs normáit. 

 Tudatában van az adott szláv nyelv nyelvészeti, irodalom- és kultúratudományi gondolkodásmódja 

fontosságának. 

 Szintjének megfelelően mérlegeli a problémák többoldalú módszertani megközelítésének 

lehetőségeit. 

 Törekszik az adott szláv nyelven általános és szaknyelvi tudásának fejlesztésére. 

 Törekszik szakmai hivatástudata kialakítására és önképzésre. 

 Elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt. 

d) autonómiája és felelőssége 

 Kialakít olyan koherens egyéni álláspontot, amely segíti önmaga és közössége épülését. 

 Együttműködik az adott szláv nyelv területéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi partnerekkel. 

 Felelősséget vállal az anyanyelvén és az adott szláv nyelven íródott szövegeiért, tudatában van azok 

lehetséges következményeinek. 

 Az adott szláv nyelv és kultúra területén szerzett ismereteit az önművelésében és önismeretében is 

alkalmazza. 

 Törekszik azoknak a módszereknek az érvényesítésére, amelyek az adott szláv nyelv és kultúra 

szempontjából relevánsak, de elfogadja más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait is. 

 Tudása és képességei keretei között látja a helyét egyének és csoportok szakmai fejlődésének 

felelősségvállalásában. 

 Nyitott az adott szláv nyelv kulturális hátterére. 

 Az alapképzés jellemzői 

8.1.Szakmai jellemzők 

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 

 a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, 

nyelvtudomány, irodalomtudomány, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, 

könyvtárismeret) 10-12 kredit; 

 szlavisztikai szakmai ismeretek 158-160 kredit, amelyből 

 a szláv nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul [bevezetés a szláv nyelvi 

tanulmányokba: szláv kultúrák (bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, 

ukrán), illetve szláv nyelvű országok történelméhez, földrajzához kapcsolódó 

alapismeretek; klasszikus és modern szláv irodalmak (a szláv népek irodalomtörténete, a 

legjelentősebb korszakok és alkotók); a magyar-szláv történelmi, nyelvi, irodalmi, 

kulturális kapcsolatok múltja és jelene)] 50-56 kredit; 

 a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek [a 

választott nyelvhez kapcsolódó földrajzi, történelmi és kultúratörténeti alapismeretek; a 
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stilisztika alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének ismerete; nyelvfejlesztés; 

nyelvészet (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, jelentéstan, nyelvtörténeti alapok)] 

50-56 kredit; 

 választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit. 

8.1.2. A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes 

képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező 

elméleti és gyakorlati ismeret.  

A szlavisztika szakos bölcsész – a várható specializációkat is figyelembe véve – az alábbi területeken 

kaphat speciális ismeretet: 

 az alapképzési szak szakirány szerinti további szakterületi ismeretei  

 az alapképzési szak másik szakiránya vagy  

 másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési területek alapképzési 

szakjának szakterületi ismeretei. 

8.2. Idegennyelvi követelmény  

Az alapfokozatú diploma megszerzéséhez a választott szakirány célnyelvének a középfokú (B2), 

komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő szintű ismerete szükséges. A záróvizsga letétele a 

nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja. 

8.3. A képzést megkülönböztető speciális jegyek  

Az alapszak szakmai alapozó tárgyainak oktatása magyar nyelven, a szakirány tárgyainak oktatása pedig 

magyarul vagy az adott szláv nyelven folyik.  

A szak lehetővé teszi másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési területek 

alapképzési szakja szakterületi ismereteinek 50 kredit értékű specializáció formájában történő felvételét. 

 

 

A SZLAVISZTIKA ALAPSZAK KREDITLISTÁJA 

 

A SZLAVISZTIKA ALAPSZAK KREDITLISTÁJA 

 

Alapozó ismeretek (10 kredit) 

Kód Tantárgy neve Óra Telj. Kredit Előfeltétel Félév 

BTOR2201BA Mai szláv népek, 

nyelvek, államok 

2 koll. 3  1 

BTOR2202BA Bevezetés a 

szlavisztikába  

2 koll. 3  2 

BTOR2203BA Könyvtárismeret 2 gyj 2  1 

BTOR2204BA Kommunikációs 

gyakorlat 

2 gyj 2  2 

 

Szláv nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul (55 kredit) 

Kód Tantárgy neve Óra Telj. Kredit Előfeltétel Félév 

BTOR2211BA Lengyel nyelv 1. 4 gyj 4  3 

BTOR2212BA Lengyel nyelv 2. 4 gyj 4 BTOR2211BA 4 

BTOR2213BA Lengyel nyelvi 

alapvizsga 

0 koll 2 BTOR2213BA 4 

BTOR2221BA Az orosz kultúra 

története 

2 koll 3  3 

BTOR2222BA Bevezetés az orosz 

irodalomba 1. 

2 koll. 3  1. 

BTOR2223BA Bevezetés az orosz 

irodalomba 2 

2 koll. 3  2. 

BTOR2224BA Orosz 

beszédgyakorlatok és 

grammatikai ismeretek 

1. 

4 gyj 4  1 
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Kód Tantárgy neve Óra Telj. Kredit Előfeltétel Félév 

BTOR2225BA Orosz 

beszédgyakorlatok és 

grammatikai ismeretek 

2. 

4 gyj 4 BTOR2224BA 2 

BTOR2226BA Orosz 

beszédgyakorlatok és 

grammatikai ismeretek 

3 

4 gyj. 4 BTOR2234BA 3 

BTOR2227BA Orosz 

beszédgyakorlatok és 

grammatikai ismeretek 

4. 

4 gyj. 4 BTOR2226BA 4 

BTOR2228BA Orosz 

beszédgyakorlatok és 

grammatikai ismeretek 

5 

4 gyj. 4 BTOR2227BA 5 

BTOR2229BA Orosz gyakorlati 

nyelvtan 1. 

4 gyj 4  1 

BTOR2231BA Orosz gyakorlati 

nyelvtan 2. 

4 gyj 4 BTOR2229BA 2 

BTOR2232BA Orosz gyakorlati 

nyelvtan 3. 

4 gyj 4 BTOR2234BA 3 

BTOR2233BA Orosz gyakorlati 

nyelvtan 4. 

2 gyj 2 BTOR2232BA 4 

BTOR2234BA Orosz nyelvi 

alapvizsga 

0 koll 2  2 

 

Orosz szakirányú modul (55 kredit) 

Kód Tantárgy neve Óra Telj. Kredit Előfeltétel Félév 

BTOR2241BA Orosz nyelvismereti 

fejlesztés 1. 

2 gyj. 2 BTOR2234BA 3 

BTOR2242BA Orosz nyelvismereti 

fejlesztés 2. 

2 gyj. 2 BTOR2241BA 4 

BTOR2243BA Orosz nyelvismereti 

fejlesztés 3. 

2 gyj. 2 BTOR2261BA 5 

BTOR2244BA Orosz nyelvismereti 

fejlesztés 4 

2 gyj. 2 BTOR2243BA 6 

BTOR2245BA Orosz fordítási és 

tolmácsolási gyakorlat 

1. 

2 gyj 4 BTOR2261BA 5 

BTOR2246BA Orosz fordítási és 

tolmácsolási gyakorlat 

2. 

2 gyj 4 BTOR2245BA 6 

BTOR2247BA Orosz leíró nyelvészet 2 koll 3 BTOR2261BA 5 

BTOR2248BA Orosz leíró nyelvészeti 

szeminárium 

2 gyj.. 2 BTOR2261BA 5 

BTOR2249BA Orosz fonetika 2 gyj. 3  2 

BTOR2251BA Az orosz irodalom 

története 1. 

2 koll. 3  3 

BTOR2252BA Az orosz irodalom 

története 2. 

2 koll. 3  4 

BTOR2253BA Az orosz irodalom 

története 3. 

2 koll. 3  5 
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BTOR2254BA Az orosz irodalom 

története 4. 

2 koll. 3  6 

BTOR2255BA Orosz 

irodalomtörténeti 

szeminárium 1 

2 gyj. 2  3 

BTOR2256BA Orosz 

irodalomtörténeti 

szeminárium 2 

2 gyj. 2  4 

BTOR2257BA Orosz 

irodalomtörténeti 

szeminárium 3 

2 gyj. 2  5 

BTOR2258BA Orosz 

irodalomtörténeti 

szeminárium 4 

2 gyj. 2 BTOR2257BA 6 

BTOR2259BA Mai orosz kultúra és 

mentalitástörténet 

2 koll 3  4 

BTOR2261BA Orosz nyelvismereti 

vizsga 

0 koll 2  4. 

BTOR2262BA Záródolgozati 

szeminárium 

2 gyj. 2  5. 

BTOR2263BA Záródolgozat 0 gyj 4  6. 

BTOR2264BA Záróvizsga - - -  6. 
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Orosz specializáció (50 kredit) 

Kód Tantárgy neve Óra Telj. Kredit Előfeltétel Félév 

Orosz nyelvismeret és nyelvészet 

BTOR507BA Orosz társalgás és 

beszédgyakorlatok 

(részképzős 

hallgatóknak, 

külföldön szerzett 

kreditek 

elszámolásához) 

4 gyj. 4   

BTOR508BA Orosz szövegértés 1. 2 gyj. 2  4. 

BTOR502BA Orosz ige – magyar ige 2 gyj. 2  6. 

BTOR506BA Orosz névszók – 

magyar névszók 

2 gyj. 2  5. 

BTOR509BA Orosz társalgási 

gyakorlatok 1. 

2 gyj. 2  3. 

BTOR512BA Orosz társalgási 

gyakorlatok 2.  

2 gyj. 2 BTOR509BA 4. 

BTOR110BA Orosz gyakorlati 

nyelvtan 1. 

2 gyj. 2  3. 

BTOR111BA Orosz gyakorlati 

nyelvtan 2. 

2 gyj. 2 BTOR100BA 4. 

BTOR512BA Orosz nyelvű 

fogalmazás 

2 gyj. 2  5. 

BTOR511BA Orosz szövegértés 2. 2 gyj. 2 BTOR508BA 6. 

BTOR513BA Nyelvi záróvizsgára 

felkészítő szeminárium 

2 gyj. 2  6. 

Orosz irodalomtörténet 

BTOR613BA Csehov kisprózája és 

dramaturgiája 

2 koll. 4 
 

5. 

BTOR614BA Dosztojevszkij és a 

polifónikus regény 

2 koll. 4 
 

3. 

BTOR615BA Lev Tolsztoj 

regénypoétikája 

2 koll. 4 
 

4. 

BTOR617BA A Pétervár-téma az 

orosz irodalomban 

2 gyj. 4 
 

5. 

Orosz művelődéstörténet 

BTOR706BA Orosz filozófiatörténet 2 koll. 4  3. 

BTOR707BA Orosz képzőművészet 2 koll. 4  5. 

BTOR709BA A mai orosz média 

nyelve 

2 gyj. 2  4. 

BTOR710BA Kortárs orosz irodalom 2 koll. 4  6. 

 

Orosz minor szak (50 kredit)* 

Kód Tantárgy neve Óra Telj. Kredit Előfeltétel Félév 

BTOR2224BA Orosz 

beszédgyakorlatok és 

grammatikai ismeretek 

1. 

4 gyj. 4 

 3. 

BTOR2225BA Orosz 

beszédgyakorlatok és 

grammatikai ismeretek 

2. 

4 gyj. 4 

BTOR2224BA 4. 
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BTOR2226BA Orosz 

beszédgyakorlatok és 

grammatikai ismeretek 

3 

4 gyj. 4 

BTOR2225BA 5 

BTOR2227BA Orosz 

beszédgyakorlatok és 

grammatikai ismeretek 

4. 

4 gyj. 4 

BTOR2226BA 6 

BTOR2229BA Orosz gyakorlati 

nyelvtan 1. 

4 gyj. 4 
 3 

BTOR2231BA Orosz gyakorlati 

nyelvtan 2. 

4 gyj. 4 
BTOR2229BA 4 

BTOR2232BA Orosz gyakorlati 

nyelvtan 3. 

2 gyj. 2 
BTOR2231BA 5 

BTOR2233BA Orosz gyakorlati 

nyelvtan 4. 

2 gyj. 2 
BTOR2232BA 6 

BTOR2249BA Orosz fonetika 2 gyj. 3  4 

BTOR2241BA Orosz nyelvismereti 

fejlesztés 1. 

2 gyj. 2 
BTOR2225BA 5 

BTOR2201BA Mai szláv népek, 

nyelvek, államok 

2 koll. 3 
 3. 

BTOR2222BA Bevezetés az orosz 

irodalomba 1. 

2 koll. 3 
 5. 

BTOR2223BA Bevezetés az orosz 

irodalomba 2. 

2 koll. 3 
 6. 

BTOR2221BA Az orosz kultúra 

története 

2 koll. 3 
 3. 

BTOR2259BA Mai orosz kultúra és 

mentalitástörténet 

2 koll. 3 
 4. 

BTTR2234BA Orosz nyelvi 

alapvizsga 

0 koll. 2 
 6. 

 

Lengyel minor szak (50 kredit)* 

Kód Tantárgy neve Óra Telj. Kredit Előfeltétel Félév 

BTLE2201BA Lengyel 

beszédgyakorlatok 1. 

6 gyj. 5  3. 

BTLE2202BA Lengyel 

beszédgyakorlatok 2. 

6 gyj. 5 BTLE2201BA 4. 

BTLE2203BA Lengyel 

beszédgyakorlatok 3. 

6 gyj. 5 BTLE2221BA 5. 

BTLE2204BA Lengyel 

beszédgyakorlatok 4. 

6 gyj. 5 BTLE2203BA 6. 

BTLE2205BA Lengyel grammatika 1. 

(magyarul) 

2 gyj. 2  3. 

BTLE2206BA Lengyel grammatika 2. 

(magyarul) 

2 gyj. 2 BTLE2205BA 4. 

BTLE2207BA Lengyel grammatika 3. 

(lengyelül) 

2 gyj. 2 BTLE2221BA 5. 

BTLE2208BA Lengyel grammatika 4. 

(lengyelül) 

2 gyj. 2 BTLE2207BA 6. 
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BTLE2211BA Bevezetés a lengyel 

irodalomba 1. 

(magyarul; áttekintés a 

kezdetektől a XIX. 

század végéig) 

2 koll. 2  3. 

BTLE2212BA Bevezetés a lengyel 

irodalomba 2. 

(magyarul; áttekintés – 

XX–XXI. század) 

2 koll. 2 BTLE2211BA 4. 

BTLE2213BA Szemelvények a 

lengyel irodalomból 1. 

(lengyelül; XX. 

század) 

2 gyj. 2 BTLE2212BA 5. 

BTLE2214BA Szemelvények a 

lengyel irodalomból 2. 

(lengyelül; XXI. 

század) 

2 gyj. 2 BTLE2213BA 6. 

BTLE2215BA Lengyel történelem 

(magyarul) 

2 koll. 3  3. 

BTLE2216BA A modern 

Lengyelország 

(magyarul) 

2 gyj. 2  4. 

BTLE2217BA Lengyel kultúra és 

mentalitás (magyarul) 

2 koll. 3  5. 

BTLE2218BA Lengyel filmművészet 

(magyarul) 

2 gyj. 2  6. 

BTLE2221BA Lengyel nyelvi 

alapvizsga 

- koll. 2 BTLE2202BA 

BTLE2206BA 

4. 

BTLE2222BA Lengyel szakirányú 

nyelvi vizsga 

- zv. 2 BTLE2204BA 6. 

 

  




