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Kedves Hallgatók!

Május 18. és Június 25. között lesz lehetőségetek szakirányt/minort választani .
Az alapfokozat megszerzéséhez és az oklevél kiadásához 180 kreditet kell összegyűjteni. Az alapképzésben
minden bölcsészhallgatónak teljesítenie kell 120 kreditet, mely jellemzően tartalmazza a kötelező általános
bölcsésztárgyakat, a képzési ág és az alapszak közös képzésének tantárgyait és a szakirányos képzés tárgyait. Az
oklevél kiadásához szükséges további 10 kredit, melyet szabadon választhattok az egyetemről. A hiányzó 50
kreditet az alábbi modulok keretében kell elvégezni, nem válogatható össze különböző tanegységlistákból. Ez
az 50 kredites modul lehet specializáció, az alapszak szakiránya, vagy diszciplináris minor. Szakirányt és
specializációt csak az azt indító BA szak hallgatói vehetnek fel (pl. muzeológia szakirányt csak történelem
szakosok) a minor szakok azonban minden BA-s hallgató számára felvehetőek.
Szabad bölcsészet alapszakosok esetében a minor és a szakirány elvégzése is kötelező, specializáció végzésére
nincsen lehetőségük. Történelem alapszakosok esetében a specializációt választóknak Neptunban és papíron
sem kell jelentkezni, elegendő a megfelelő tanegységek elvégzése.
Minorválasztáskor érdemes több minort megjelölni biztonságból. Amennyiben nem sikerül a felvételi, úgy a
következő tanév végén újra lesz lehetőség megpróbálni. A minorválasztás a Neptunban zajlik,
(Ügyintézés >> Szakirányjelentkezés) de érdemes figyelni a tanszéki hirdetőtáblákat is, mert egyes
intézetek/tanszékek papír alapon is kérik a jelentkezést.
Minden szakirány, specializáció és minor bemeneti követelménye és papíralapú jelentkezések
szükségessége megtalálható a Betekintő című kiadvány 36. oldalától kezdődően. A kiadványt a szeptemberi
tájékoztató napon kaptátok kézhez, de aki nem találja, letöltheti a BTK HÖK Honlapjáról is. http://btkhok.elte.hu
>> Tanulmányok >> Segédanyagok >> BeTeKintő
A kari honlapon (http://btk.elte.hu/ba/szakiranyok) pedig megtaláljátok a minorok tanegységlistáit.
Előfordulhat, hogy egyes tanszékek vagy intézetek a magas jelentkezői létszám hatására egyéb módon is
szigorítják a szakirány vagy a minor felvételének követelményeit, ezért minden esetben érdemes érdeklődni az
adott tanszéken vagy intézetben.
Ha kérdésetek van, keressétek fel bátran a szakos képviselőket, vagy a Tanulmányi Bizottság tagjait!
A Tanulmányi Bizottság nevében is sikeres vizsgaidőszakot kívánok mindenkinek!
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