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TÖRTÉNELEM BA
Képzési forma, munkarend: alapképzés, nappali és levelező
Képzési idő: 6 félév
Érettségi követelmény: történelem (E) és földrajz vagy latin nyelv vagy magyar vagy egy
idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol)
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: történelem alapszakos bölcsész
A képzés célja: olyan történelem alapszakos bölcsészek képzése, akik a világtörténelem
nagy korszakainak tanulmányozása során elsajátítják a legfontosabb szakmai
ismereteket, és annak birtokában a gazdaság-, társadalom-, politikatörténeti
folyamatokat, az eszme- és kultúrtörténet jelentőségét; eredményeit képesek egyetemes
összefüggésekben értelmezni és értelmeztetni. Olyan történelem alapszakos bölcsészek
képzése, akik a magyar nép történelmének, Magyarország és Európa elválaszthatatlan
kapcsolatrendszerének kiemelkedő eseményeit a legújabb tudományos eredmények
tükrében ismerik és tudásuk alapján képesek a történelem szakkal szemben támasztott
társadalmi igények kielégítésére.
Az ideális jelentkező: akit a humán értékek iránti elkötelezettség jellemez; aki az
olvasás szeretetével, tudása állandó fejlesztésére képesnek érzi magát; aki
beszédkészségével, fejlett szókincsével gondolatait szabatosan tudja közvetíteni; aki
törekszik legalább egy idegen nyelv olyan szintű elsajátítására, amelyen kommunikálni
képes, amelyen az adott nyelven szakirodalmi tájékozottságát elmélyíteni igyekszik; aki
az újabb kihívásoktól nem retten vissza, és munkájában az innovációra törekszik.
Nyelvi követelmények: az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen
nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés: a hallgatók szakmai tudására alapozva, az
alapképzés befejezése után mesterképzésben okleveles történész vagy okleveles
történelemtanári végzettség megszerzésére van lehetőség további felvételi alapján az
akkreditált felsőoktatási intézményekben, köztük az Eszterházy Károly Főiskolán. A
mesterképzés befejezése után PhD (doktori) fokozat megszerzésére van lehetőség az
Eszterházy Károly Főiskola vagy más felsőoktatási intézmény doktori iskolájában.
A szakma szépségei: a történelem nagy korszakainak részletes tanulmányozása,
különleges hadtörténeti, művészettörténeti stb. kérdések vizsgálata, a hazai tudományos
élet élmezőnyéhez tartozó oktatók kutatási eredményeinek megismerése.
Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: az alapképzésben szerzett végze ttség
elsősorban a mesterképzésben (MA) való továbbtanulásra biztosít lehetőséget, továbbá
esélyt teremt olyan állások betöltésére, amelyeket a felsőfokú oklevélhez kötnek.

