Ruszisztikai mesterszak
FFT szerkesztéséhez szükséges
információk
Szakirányok, specializációk felsorolása
Képzési idő meghatározása alapképzés
után, régi főiskolai képzés után.
A jelentkezés feltételeinek közlése:
oklevél tudományterülete, a szakképzettség
a képzési és kimeneti követelmények
alapján. Nyelvismeret

Intézményi vizsgák sajátos
követelményei
típusa, komplex vizsga,
vagy egyrészes vizsga, alkalmassági vizsga,
a gyakorlati vizsga.

Az Intézet tölti ki
4 félév
1) Tudományterület: bölcsészettudomány
Előfeltételek:
a) Szlavisztikai alapképzési szak orosz szakiránya, vagy
történelem, vagy politológia, vagy nemzetközi
alapképzési szak, vagy
b) legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai szerint a
történelem alapképzési szak vagy a szlavisztikai
alapképzési szak orosz szakirányának ismeretköreiből. A
mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt
ismeretkörökben legalább 20 kredittel rendelkezzen a
hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a
felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában
meghatározottak szerint kell megszerezni. A hallgató
rendelkezzen legalább olvasási szintű orosz
nyelvtudással
2) Nyelvismeret (a szak nyelvén kívül):
Komplex írásbeli és szóbeli vizsga (ezek részleteit lásd alább).
Írásbeli:
Angol vagy orosz nyelven megírt, 1,5-2 oldalnyi ún. „motivációs
levél” előzetes beadása (ezt csatolni kell a többi felvételi
dokumentumhoz, és egy példányát a szóbelire is el kell hozni). A
motivációs levélben a jelentkező röviden foglalja össze az
alapszakon készített vagy tervezett szakdolgozata témáját,
eredményeit és fejtse ki, hogy sikeres felvételi esetén milyen
meggondolásokból kívánja tanulmányait az ELTE BTK
Ruszisztikai MA kurzusán folytatni.
Az írásbelire adható maximális pontszám: 25 pont.
Szóbeli:
A szóbeli vizsgán a motivációs levélben megfogalmazott
gondolatok kapcsán lezajló beszélgetéssel egyúttal a jelentkező
szakmai ismereteiről is tájékozódni kíván a szak. A beszélgetés
során különböző orosz történeti, kultúrtörténeti témakörök
megbeszélésére, valamint a mai Oroszországra vonatkozó
általános ismeretek iránti tájékozódásra is sor kerül. A szóbeli
felvételi vizsgára való felkészüléshez az alábbi tételsorok, ill. az
ajánlott irodalomjegyzékben feltüntetett olvasmányok nyújtanak
segítséget.
A szóbelire adható maximális pontszám: 50 pont.

Vizsgaanyag/tételek közlése
A felkészüléshez kötelező/ajánlott
szakirodalom
stb.

1) Írásbeli

Az írásbelire adható maximális pontszám: 25 pont.
2) Szóbeli
1. A régi Oroszország története (a kezdetektől a 17. század

végéig)
2. I. Péter és kora
3. Oroszország a 19. században
4. A cári rendszer bukása és a Szovjetunió születése
5. A sztálini államszocializmustól a Szovjetunió összeomlásáig
6. A mai Oroszország
7. Az orosz eszme fő áramlatai
8. A klasszikus orosz irodalom
9. A szovjet kultúra legfontosabb alakjai és művei
10. Az orosz történelem és kultúra néhány kiemelkedő
személyisége
A szóbelire adható maximális pontszám: 50 pont.
Ajánlott olvasmányok
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Hetényi Zs. (szerk.): Az orosz irodalom története 1941-től
napjainkig, Budapest, 2002.
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A tizenkét legnagyobb orosz (szerk. Szvák Gy.), Budapest, 2009.
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Vizsgaidőpontok közlése:
Írásbeli:
Szóbeli:
Pontszámítás (összpontszám 100)
Felvételi vizsgapont:
ebből
- Írásbeli max:
- Szóbeli max:
A szak nem indításának feltételei

BA diploma:
Írásbeli pontszám:
Szóbeli pontszám:
Kötelező többletpont:

15 pont
25 pont
50 pont
10 pont

