64. RUSZISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: ruszisztika
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
. végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
. szakképzettség: okleveles ruszisztika szakos bölcsész szakember
. a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Russistics
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a szlavisztika alapképzési szak orosz
szakiránya, továbbá a történelem, a politológia, a nemzetközi tanulmányok alapképzési
szakok.
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok a bölcsészettudományi, a társadalomtudományi, a
természettudományi, a jogi és igazgatási, a nemzetvédelmi és katonai képzési terület,
valamint a gazdaságtudományi képzési terület közgazdasági képzési ág alapképzési szakjai.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 12-20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 24-52 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 24-52 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 8 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6.. Az elméleti órák és a gyakorlati foglalkozások aránya az intézményi tanterv szerint
legalább 40 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik Oroszország múltját és jelenét, az
ország geopolitikai helyzetét és az Európai Unióhoz fűződő viszonyát. Ismerik továbbá az
orosz történelem és kultúrtörténet tanulmányozásának és kutatásának elveit és módszereit.
Képesek eligazodni Oroszország és Európa történelmileg determinált viszonyrendszerében, az
orosz fejlődési sajátosságokban és a mai orosz valóságban. Megszerzett ismereteik birtokában
alkalmasak a változó társadalmi igények és feltételek, külpolitikai és külgazdasági viszonyok
között orosz ügyek kezelésére, kapcsolatok fejlesztésére, az Európai Unió (és benne
Magyarország) és Oroszország közötti közvetítésre társadalmi, államigazgatási, kulturális,
tudományos, gazdasági téren. A végzettek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik
doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

- az orosz és szovjet történelem legfontosabb fogalmait,
- az orosz és szovjet történelem legfontosabb eseményeit,
- az orosz és szovjet történelem legfontosabb fejlődési törvényszerűségeit,
- az orosz és szovjet kultúra nagy korszakait és sajátosságait,
- az orosz mentalitás történelmileg kialakult jellegzetességeit,
- a mai orosz valóság legfőbb színtereit,
- Oroszország és Európa kapcsolatát a múltban és jelenben.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az orosz és szovjet történelem bármely problémájában való eligazodásra,
- az orosz és szovjet történelem bármely problémájának kutatására,
- a mai orosz valóságban való eligazodásra és eligazításra,
- a mai orosz valóság elemzésére a társadalom, a politika, a kultúra, a média, a
gazdaság és a mentalitás világában,
- Oroszország és az Európai Unió kapcsolatainak kutatására és fejlesztésére,
- az írott és elektronikus sajtóval való együttműködésre.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- önálló, invenciózus, történelmi trendekben való gondolkodás,
- általánosítási és analitikus képességek,
- a választott specializációhoz kapcsolódó problémák felismerési és kreatív kezelési
képessége,
- empatikus kommunikáció és kapcsolatteremtés,
- elméleti igényesség és praktikus látásmód.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök (12-20 kredit):
bevezetés az orosz történelem és kultúra, az orosz sajátosságok tanulmányozásába.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: (24-52 kredit)
az eurázsiai történelmi tér, pravoszlávia és kultúra az orosz államszocializmustól az állam
által irányított újkapitalizmusig, az orosz rendszerváltás, az orosz gazdaság múltja és jelene, a
mai orosz társadalom, kultúra és politika, Oroszország és Európaparadigma. Az orosz-szovjet
történelmi fejlődés legfőbb sajátosságainak vizsgálata, az orosz civilizáció alapját képező
ortodoxia bemutatása és kulturális kontextusba helyezése, a determináns történelmi tér
bemutatása, a kontinuitás és diszkontinuitás elemzése az orosz és szovjet periódus, valamint a
rendszerváltás között, az orosz gazdaság múltjának és jelenének, lehetőségeinek bemutatása.
A mai orosz társadalom, kultúra és politikai rendszer alakulásának vizsgálata. Oroszország
helye Európában.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 44-72 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 24-52 kredit
orosz és szovjet emberek és eszmék, a történelmi gondolkodás és legjelentősebb képviselői,
orosz és szovjet művészet, hétköznapok; napjaink orosz nyelve, irodalma; az orosz biztonság, kül- és energetika politika, magyar-orosz kapcsolatok, a 21. századi orosz média és
nyilvánosság, források, levéltárak, múzeumok.
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelv-ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú
nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges angol
(vagy német) és orosz nyelvből.

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek . felsőoktatási törvényben
meghatározott . összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint a történelem alapképzési szak vagy a szlavisztikai alapképzési
szak orosz szakirányának ismeretköreiből, valamint a hallgató rendelkezzen legalább olvasási
szintű orosz nyelvtudással. 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.

