Miért érdemes a ruszisztika mesterszakot választani?
1.
Mert itt bármi is érdekel, lehetőséged van, hogy azzal foglalkozz, amivel szeretnél, és olyan
irányba fejleszd magad, amelyet hasznosnak tartasz. Kurzusaink közül mindenki megtalálhatja a
számára érdekfeszítőt. Nálunk tanulhatsz Nagy Péterről, a narodnyikokról, az orosz balettről, a
t.A.T.u.-ról, az energiahordozókra épülő gazdaságról, a posztszovjet társadalomról, a pravoszláv
szerzetesekről, Andrej Rubljov Szentháromság ikonjáról, és arról is, hogy melyik magyar bor volt a
legnépszerűbb a cárok körében.
2. Mert a szak elvégzéséig szinte biztosan kijuthatsz Oroszországba, akár többször is. Jól működő
kapcsolatokkal rendelkezünk Moszkva, Szentpétervár és Jekatyerinburg több egyetemével, és
rendszeresen értesítjük hallgatóinkat az aktuálisan meghirdetett nemzetközi pályázatokról.
Hallgatóink évről évre részt vesznek az Uráli Föderatív Egyetem tavaszi mesterkurzusán, ahogy a
Várnai Nemzetközi Nyári Iskola programjában is. Doktoranduszaink pedig eljutottak már Bostontól
Omszkig a világ minden tájára.
3.
Mert képzésünk nem csupán elméleti jellegű. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy hallgatóink az
Oroszországhoz köthető ismeretanyag értő elsajátítása mellett olyan gyakorlati készségeiket is
fejlesszék, amelyek a munka világában elengedhetetlenek: referátum vagy vizuális prezentáció
készítése, internetes újságcikk írása, levéltári ismeretek, kutatásmódszertan, projekt- és csoportmunka,
pályázatírás.
4. Mert élénk tudományos és kulturális életbe kapcsolódhatsz be. A Ruszisztikai Központ nem csupán
oktatási feladatokat végez, hanem a hazai és nemzetközi tudományos életben is aktív szerepet vállal:
tudományos projektekben vesz részt, konferenciákat szervez, jeles vendégelőadókat hív meg.
Kulturális téren pedig minden lehetőség adva lesz, hogy a Központ által szervezett programokon
megszerezd mindazt a tudást, ami által tiszteletbeli orosszá válhatsz.
5. Mert itt családias légkörben tanulhatsz. Kis szakként fontosnak tartjuk, hogy hallgatóinknak
lehetőséget biztosítsunk ahhoz, hogy jó csapattá kovácsolódjanak össze, életre szóló kapcsolatokat
építsenek ki egymás között. Az oktatók is könnyen elérhetőek, közvetlenek és segítőkészek.
6. Mert a képzésen nem vagyunk bezárva az egyetem négy fala közé. Rengeteg olyan szakmai
lehetőség és kulturális program van, amiken közösen veszünk részt. Levéltárakat, múzeumokat,
könyvtárakat, színházat látogatunk együtt. Voltunk már együtt az A38 hajón, az Iparművészeti
Múzeumban, a Műcsarnokban, az Országos Idegennyelvű Könyvtárban, az Orosz Kulturális
Központban, az OSA Archívumában és a Magyar Nemzeti Levéltárban is.
7. Mert a szakot elvégzők a gazdasági, politikai, kulturális és tudományos élet legkülönbözőbb
szegmenseiben tudnak elhelyezkedni. Végzőseink közül van, aki az ENSZ-nél, van, aki a WADÁ-nál,
van, aki a Külügyi és Külgazdasági Intézetnél, és van, aki a CEU-ban dolgozik. Van, aki HR területen
találta meg számításait, van, aki bankban dolgozik, van, aki újságíró lett, van, aki könyvet írt, és olyan
is van, aki Grúziában kalandozik.
8. Mert Oroszország megkerülhetetlen és akkor is sokat kapsz a szak elvégzésétől, ha a szakmai
életutad más irányba fog vezetni, hiszen olyan gazdagságra teszel szert, ami pénzben nem kifejezhető.
Művelt, tájékozott, menő fiatalként érteni fogod a hírek lényegét Oroszországról, értékelni fogod a
kortárs orosz kultúra Magyarországon is elérhető gyümölcseit, bátran és élvezettel fogsz
Oroszországba utazni, akár turistaként, akár üzletemberként.

