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Humántudományok 
Ştiinţe umaniste 

Alkalmazott modern nyelvek 
Limbi moderne aplicate 
Két szak található ezen a területen: 
• Alkalmazott modern nyelvek 
• Fordító és tolmács 
 
ALKALMAZOTT MODERN NYELVEK 
LIMBI MODERNE APLICATE 
6 féléves képzés 
A szakon interdiszciplináris képzés folyik, amelynek célja, hogy az üzleti/szakmai 
kommunikációban, terminológiában és szakfordításban, tolmácsolásban jártasságot 
szerezzenek a hallgatók, akik felkészültségükkel hozzájárulhatnak akár a 
nyelvpolitika-alakítás feladatainak megoldásához is.  

A nyelvészeti képzés mellett a hallgatók ismereteket szereznek a kommunikáció, 
közgazdaságtan, illetve a jogtudományok területéről is. A képzés szerves részét képezi 
az informatika és a minden tanév végén kötelező szakmai gyakorlat, melyre különböző 
vállalatoknál és közintézményeknél nyílik lehetőség. A hallgatóknak két idegen nyelvet 
kell választaniuk az angol, francia, német, olasz, orosz és spanyol nyelvek közül 
(szabadon választott párosításban). 

A szak végzettjei a magas szintű oktatás mellett kutatási feladatok megoldására is 
alkalmasak, illetve elhelyezkedhetnek tolmácsként, szakfordítóként. 

Alaptantárgyak: első választott idegen nyelv, második választott idegen nyelv, 
bevezetés a fordítás technikájába, írásban és szóban való kifejezés, román nyelv – 
szövegszerkesztés és elemzés, alkalmazott számítástechnika, általános gazdaságtan, a 
szónoklat tipológiája, alkalmazott számítástechnika – a dokumentáció metodológiája, 
európai intézmények és az integráció mechanizmusai, terminológia, szakfordítások, 
média és kommunikáció, számítástechnika – multimédia, folytonos és szimultán 
fordítások, retorika, számvitel és kereskedelmi levelezés, irodalmi fordítás, 
menedzsment és globális szimuláció, kereskedelmi jog, kommunikációs technikák, 
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irodalom és kultúra, adatbázis-kezelés, külkereskedelmi jog, marketing, nemzetközi 
kereskedelmi kapcsolatok. 

Választható tantárgyak: közjog és magánjog, bevezetés a menedzsmentbe, 
előkönyvelés, közkapcsolatok. 

 
• Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (magyarul is tanulható) 
• Petru Maior Egyetem, Marosvásárhely 

 
FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS 
TRADUCERE ŞI INTERPRETARE 
6 féléves képzés 
A szak hallgatói felsőfokú képzésük során felkészülnek a fordítói munkára, a 
terminológiai kutatásokra és a tolmácsolásra. Az általános alapozó tantárgyakon 
(általános nyelvészet, a fordítás elmélete és gyakorlata, az informatika alapjai, modern 
idegen nyelvek) kívül a hallgatók speciális ismereteket szereznek a szinkronfordítás 
technikája, a szakterminológiák, a nemzetközi jog szaknyelve és a gazdasági szaknyelv 
területéről. 

A szak végzettei elhelyezkedhetnek szakfordítóként fordítóirodáknál, vagy 
tolmácsként bármilyen vállalkozásnál, szolgáltató vagy termelő cégnél. 

 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 
• Brassói Transilvania Egyetem 
• Temesvári Nyugati Tudományegyetem 

Filozófia 
Filosofie 
 
FILOZÓFIA 
FILOSOFIE 
6 féléves képzés 
A tanterv egyenlő arányban nyújt teret a filozófiatörténeti és szisztematikus filozófiai 
oktatásnak, az előbbin belül egyensúlyban tartva a filozófiatörténeti hagyományhoz és 
a jelenkori filozófiai irányzatokhoz kapcsolódó tárgyakat, az utóbbin belül pedig az 
„elméleti” filozófiát és a „gyakorlati” (alkalmazott) filozófiát oktató tárgyakat. 
Mindezek mellett a tanterv jelentős teret szentel a logika oktatásának is. 

Alaptantárgyak: a filozófia történetének fejezetei, a magyar filozófia története, a 
román filozófia története, általános logika, érveléselmélet, kijelentések logikája, 
predikátumok logikája, propedeutika, ontológia, ismeretelmélet, etika, esztétika, 
politikai filozófia, vallásfilozófia. 
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Választható tantárgyak: neveléslélektan, szociológia, civilizáció- és kultúrtörténet, 
jelenkori gazdasági elméletek, politológia, arisztotelizmus, az újkori gondolkodás 
elméletei, német klasszikus filozófia, életfilozófia, transzcendentális fenomenológia, 
összehasonlító filozófia, értékelmélet, cselekvéselmélet, kortárs etikai elméletek, a szent 
filozófiai elméletei, retorika, kultúrfilozófia, kortárs művészetelméletek, filozófiai 
metodológia, alkalmazott filozófia, államelméletek, nyelvfilozófia. 

 
• Alexandru Ioan Cuza Tudományegyetem, Jászvásár 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (magyarul is tanulható) 
• Bukaresti Tudományegyetem 
• Nagyváradi Egyetem 
• Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad (magyarul) 
• Temesvári Nyugati Tudományegyetem 

Kultúratudományok 
Studii culturale 
Négy szak található ezen a területen: 
• Amerikai tanulmányok (Studii americane) 
• Judaisztika 
• Kultúratudományok 
• Néprajz 
 
JUDAISZTIKA 
STUDII IUDAICE 
6 féléves képzés 
Azért választják a hallgatók a judaisztika szakot, mert el szeretnék mélyíteni az 
ismereteiket a történelem területén, ugyanis erre rendkívül nagy hangsúly fektetődik, 
és a tantárgyak javarésze történelmi vonatkozású, viszont vonzza őket a héber nyelv 
elsajátítása is. Ezen a nyelven rengeteg szakirodalom áll rendelkezésre, melyek igen 
régen íródtak, és ez a tény rendkívül értékessé teszi őket. Lehetőség nyílik jobban 
megismerni a zsidó nép történelméről, mely igencsak bonyolult, hosszú időre 
vezethető vissza, és mindig tartogat felfedetlen, magyarázatra váró eseményeket.  

Alaptantárgyak: bevezetés az ókori egyetemes történelembe, bevezetés az ókori 
Románia történelmébe, a történelem segédtudományai, bevezetés a középkori 
egyetemes történelembe, bevezetés a középkori Románia történelmébe, a Bizánci 
Birodalom történelme, héber nyelv, bevezetés a modern egyetemes történelembe, 
bevezetés a modern Románia történelmébe, nemzetközi kapcsolatok a XVIII–XIX. 
században, kollektív mentalitások történelme, bevezetés a XX. század egyetemes 
történelmébe, bevezetés a XX. századi Románia történelmébe, nemzetközi kapcsolatok 
történelme a XX. században, az európai integráció történelme, művészettörténet, a 
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zsidók történelme (ókor és középkor), a romániai zsidók történelme (ókor és 
középkor), zsidó kultúra és civilizáció, a történelem filozófiája és elméletei, a kortárs 
történészet gondjai, a zsidók történelme (modern- és jelenkor), a romániai zsidók 
történelme (modern- és jelenkor). 

 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 
 
KULTÚRATUDOMÁNYOK 
STUDII CULTURALE 
6 féléves képzés 
 
• Alexandru Ioan Cuza Tudományegyetem, Jászvásár 
 
NÉPRAJZ 
ETNOLOGIE 
6 féléves képzés 
A néprajz a társadalomtudományok körébe tartozik, a hagyományos paraszti 
társadalmak kutatásával foglalkozik. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik 
korszerű ismeretekkel rendelkeznek a tradicionális és modern társadalmak nagy 
létszámú rétegeinek mindennapi kultúrájáról, annak történeti változásaiban és a 
körülvevő társadalommal való kapcsolatában. A képzés magában foglalja a 
társadalomismeret, a munka és életmód, a mindennapi élet, az ünnep, a folklór, a 
mentalitás tárgyköreit, bevezetést a múzeumi munkába. A hallgatók az elméleti és 
gyakorlati órák során jártasságot szereznek a hazai és nemzetközi szakirodalom 
felhasználásában, a forrásfeltárás, a kutatás módszereiben. 

A szak végzettjei elhelyezkedhetnek általános és középiskolákban tanárként, illetve 
múzeumokban, más kulturális intézményekben, kutatóintézetekben, könyvkiadásban 
és a tömegtájékoztatásban. 

Alaptantárgyak: bevezetés a folklorisztikába, társadalomnéprajz, muzeológia, 
hiedelmek, kutatásmódszertan, szociológia, idegen nyelv, viselettörténet, munka-
eszközök, kulturális antropológia, olvasószeminárium, folklór. 

Választható tantárgyak: vallási néprajz, kultúrakutatás, gazdasági antropológia, 
Erdély népei, román néprajz. 

 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (magyar nyelven is) 
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Nyelv és irodalom 
Limbă şi literatură 
Négy szak található ezen a területen: 
• Román nyelv és irodalom 
• Nyelv és irodalom 
• Idegen nyelv és irodalom 
• Egyetemes és összehasonlító irodalom 
 
ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM (1), 
NYELV ÉS IRODALOM (2), 
IDEGEN NYELV ÉS IRODALOM (3) 
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMĂNĂ, 
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ, 
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ 
6 féléves képzés 
Ezt a három szakot együtt ismertetjük e könyvben, hiszen különösebb eltérés nincsen 
közöttük, mindhárom esetében csak kétszakos képzés létezik, ezért a továbbiakban 
csak a választási lehetőségeket adjuk meg, illetve ezt követően ismertetjük a 
választható nyelvek esetében az alaptantárgyakat, és ahol létezik ilyen, ott a 
választható tantárgyakat is. 

Román nyelv és irodalom: egy másik idegen nyelv és irodalom szakkal párosítva 
hallgatható. 

Nyelv és irodalom: az egyetem által főszakként meghirdetett idegen nyelv 
párosítva a román nyelv és irodalommal vagy egy másik idegen nyelv és irodalommal 
(mint mellékszakkal). 

Idegen nyelv és irodalom: az egyetem által főszakként meghirdetett nyelv 
párosítva egy másik idegen nyelvvel/klasszikus nyelvvel (például latinnal) vagy 
román nyelv és irodalommal/klasszikus nyelv és irodalommal (mint mellékszak). 

Az egyetemek maguk határozzák meg, hogy mely nyelvek választhatók főszakként 
és melyek mellékszakként. A legtöbb skandináv nyelv például csak mellékszakként 
választható. A mellékszak valamivel kevesebb óraszámot jelent, illetve a mellékszakból 
tett záróvizsga jegye kisebb százalékban befolyásolja a végső jegyet, mint a főszakból 
tett záróvizsga eredménye.  
 

A nyelv és irodalom képzésekre általánosan jellemző, hogy biztosítják a lehetőséget 
a választott nyelv magas szintű elsajátítására, illetve a nyelv- és irodalomtudomány 
területén való jártasságra, az adott kultúra alapos megismerésére. A tananyag a 
gyakorlati nyelvtudás fejlesztésén kívül irodalmi, nyelvészeti és történelmi-
országismereti képzést tartalmaz. Az alaptantervben sok olyan tárgy található, mely 
fordítások, fonetikagyakorlatok, beszédkészség-fejlesztés, szövegmagyarázatok által 
segíti a nyelvtanulást.  
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ANGOL NYELV ÉS IRODALOM 
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ENGLEZĂ 
Alaptantárgyak: angol nyelv (fonetika és fonológia), angol irodalom (régi angol 
irodalom), angol nyelv (lexikológia), angol irodalom (reneszánsz), jelenkori angol nyelv 
(morfológia), angol nyelv (XVIII. század), jelenkori angol nyelv (szintaxis), angol 
irodalomtörténet (romantika), jelenkori angol irodalom (szövegelemzés), angol 
irodalomtörténet (viktorianizmus), jelenkori angol nyelv (szemantika), angol irodalom 
(modernizmus és posztmodernizmus), jelenkori angol nyelv (nyelvtan), amerikai 
irodalomtörténet, angol nyelvtörténet. 

Választható tantárgyak: amerikai kultúra és civilizáció, recepcióelméletek, 
beszédelméletek, szakgyakorlat – kommunikációs technikák, szövegértelmezés, 
alkalmazott nyelvészet, fordítási elméletek és gyakorlatok, felvilágosodás előtti angol 
irodalom, angol színház, fordítások, irodalmi elemzések, kreatív írás, alkalmazott 
nyelvészet, idiomatikus angol, angol vers, amerikai vers, amerikai dráma, kreatív írás, 
XX. századi brit vers, narratív formák az amerikai irodalomban, bevezetés az ír 
civilizációba és kultúrába, etnikai irodalom, irodalmi elemzés, nyelv és társadalom, 
archetipális formák az irodalomban, kanadai irodalom. 

 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (egy másik idegen nyelvvel társítva) 
• Brassói Transilvania Egyetem 
• Nagyváradi Egyetem 
• Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad (román szakkal társítva) 
• Petru Maior Egyetem, Marosvásárhely (román nyelvvel vagy történelem főszakkal 
társítva) 
• Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
• Temesvári Nyugati Tudományegyetem 
 
EGYETEMES ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOM 
LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ 
6 féléves képzés 
A szakon képzett irodalomértelmező szakemberek képesek az irodalmi folyamatok 
egységének és különbözőségének megítélésére, időbeli és költészettani értelmezésére, 
világirodalmi áramlatok és korszakok elemzésére, kulturális és irodalmi-művészeti 
területek egymásra ható rendszereinek feltárására.  

A szakképzés fontosabb területei: a műfordítás, mint összehasonlító irodalom-
elméleti probléma, az irodalom és társművészetek kapcsolatai, az irodalmi szövegek 
megértésének stratégiái. 

Azok számára ajánlott a képzés, akik az olvasást a megértés egyik kezdeti 
lépéseként értelmezik, szeretnek sokat olvani, és nem zárkóznak el az idegen nyelvű 
szövegek olvasásától sem. 

Alaptantárgyak: az összehasonlító irodalomtudomány módszertana, elemzése, 
irányzatai, irodalomtörténet, irodalomelmélet, retorika, vallások története, művészet-
történet, különböző történelmi korok művészeti irányzatai. 
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Választható tantárgyak: világirodalom, mitológia, filozófia, művészeti irányzatok 
története, szimbólumtörténet. 

 
• Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (magyarul is tanulható) 
 
FINN NYELV ÉS IRODALOM 
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ FINLANDEZĂ 
Csak mellékszakként választható. 

Alaptantárgyak: finn nyelv, társalgás, kommunikációs technikák, finn kultúra és 
civilizáció, nyelvtani gyakorlatok, finn irodalom (folklór), fordítások, finn irodalom, 
irodalmi elemzés, módszertan, finn nyelvtörténet, speciális kurzus irodalmi 
elemzésből. 

Választható tantárgyak: speciális finn nyelv szakszeminárium, speciális finn 
irodalom szakszeminárium, finn színház és művészet, speciális finn nyelvi 
szeminárium/kollokvium. 

 
• Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 
 
FRANCIA NYELV ÉS IRODALOM 
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ FRANCEZĂ 
Alaptantárgyak: a francia irodalom története (XVII. század), francia nyelv (fonetika és 
fonológia), francia kultúra és civilizáció, gyakorlati szakszeminárium (fonetika), 
gyakorlati szakszeminárium (szóbeli kifejezés), gyakorlati szakszeminárium (fordítás), 
a francia irodalom története (XVIII. század), francia nyelv (morfológia és szintaxis), a 
francia irodalom története (XIX. század), a francia irodalom története (XX. század), a 
francia nyelv története, gyakorlati szakszeminárium (szövegelemzés), a francia 
irodalom története (középkor és reneszánsz), gyakorlati szakszeminárium (szóbeli 
kifejezés), gyakorlati szakszeminárium (tipológia). 

Választható tantárgyak: bevezetés a pragmatikába, diskurzus-elemzés, Albert 
Camus ma, a részlet poétikája a XVII. században, George Perec, Sade avagy a rossz 
szerencséje, szintaxis és beszélt nyelv közötti interakció vizsgálata, diskurzustípusok, 
Andrei Makine vagy a dupla száműzetés, a részlet poétikája a modern poézisben, 
francia poétika 1945 után, Marcel Proust esztétikája, szó-szemantika, bevezetés a 
pszicholingvisztikába, romantika-kori nyelv, belga irodalom a francia nyelvben, Michel 
de Castillo, kommunikáció-technikák, fordítás, Eugene Ionesco és az abszurd színház, 
boszorkányság Európában (XIV–XVIII. század), kronotipikus forma a mai francia 
novellisztikában. 

 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár  
• Brassói Transilvania Egyetem 
• Nagyváradi Egyetem 
• Temesvári Nyugati Tudományegyetem 
 



Humántudományok 

 34

JAPÁN NYELV ÉS IRODALOM 
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ JAPONEZĂ 
Csak mellékszakként választható. 

Alaptantárgyak: japán nyelv, írás-olvasás szakgyakorlat, nyelvtani szakgyakorlat, 
japán kultúra és civilizáció, japán nyelv, kommunikációs technikák szakgyakorlat, 
japán irodalom, fordítás, társalgás, szövegmagyarázat szakgyakorlat, speciális 
szakszeminárium – stílus és fogalmazás. 

Választható tantárgyak: kortárs japán kultúra és civilizáció, hagyományos japán 
kultúra és civilizáció, irodalmi szövegek értelmezése, alapvető humán- és 
társadalomtudományi szövegek. 

 
• Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 
 
KLASSZIKA FILOLÓGIA 
FILOLOGIE CLASICĂ 
Alaptantárgyak: latin nyelv (fonetika és történelmi morfológia – nevek), ógörög nyelv, 
latin nyelv (fonetika és történelmi morfológia – ige), az ókori Róma történelme, 
civilizációja és intézményei, latin nyelv (szintaxis), latin irodalom (köztársasági 
periódus), latin irodalom (a principatus korában), latin nyelv (latin nyelv története), 
latin irodalom (a császárság korában). 
 
• Bukaresti Tudományegyetem 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár  
• Temesvári Nyugati Tudományegyetem 
 
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MAGHIARĂ 
Alaptantárgyak: irodalomelmélet, bevezetés a filológiába, magyar folklór, a magyar 
nép története, magyar irodalom, általános nyelvészet, fonológia, fonetika, szemantika 
és lexikológia, régi magyar irodalom, alkalmazott informatika, esztétika, szófajtan, 
stilisztika, mondattan, szövegtan, összehasonlító irodalom, a modernkori magyar 
irodalom története, dialektológia, uralisztika, finn nyelvi ismeretek és nyelvtörténet, a 
századvég magyar irodalma, a magyar nyelv története, a magyar irodalmi nyelv 
története. 

Választható tantárgyak: filozófiatörténet, művelődéstörténet, szisztematikus 
filozófia, esztétika, kisebbségtörténet, a romániai magyar irodalom története. 

 
• Bukaresti Tudományegyetem (hungarológia szakként) 
• Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (fő- és mellékszakként egyaránt) 
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NÉMET NYELV ÉS IRODALOM 
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ GERMANĂ 
Alaptantárgyak: kortárs német nyelv, német irodalom (1945 után), német irodalom 
(régi irodalom), német irodalom (felvilágosodás), német irodalom (Sturm und Drang, 
klasszicizmus), német irodalom (romantika), német irodalom (realizmus), a német 
nyelv története, német irodalom (naturalizmus), a romániai német kisebbség kultúrája 
és civilizációja, német irodalom (modernizmus). 

Választható tantárgyak: a választható tantárgyak a német nyelv és a német 
irodalom, melyet több féléven keresztül fel kell venni, elmélyítve és kiegészítve ezzel a 
kötelező tantárgyak által nyújtott ismereteket. 

 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár  
• Brassói Transilvania Egyetem 
• Nagyváradi Egyetem 
• Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad  
• Temesvári Nyugati Tudományegyetem 
 
NORVÉG NYELV ÉS IRODALOM 
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ NORVEGIANĂ 
Csak mellékszakként választható. 

Alaptantárgyak: norvég nyelv (fonetika), nyelvgyakorlat (társalgás), 
nyelvgyakorlat (kommunikációs technikák), norvég kultúra és civilizáció, svéd kultúra 
és civilizáció, dán kultúra és civilizáció, norvég nyelv (morfológia), norvég 
irodalomtörténet, nyelvgyakorlat (szövegértelmezés), nyelvgyakorlat (nyelvtani 
gyakorlatok), norvég nyelv (mondattan), nyelvgyakorlat (irodalmi elemzés), 
nyelvgyakorlat (fordítás), norvég nyelv (lexikológia), fordítási gyakorlatok, norvég 
nyelv (norvég nyelvtörténet). 

Választható tantárgyak: norvég nyelvű szakelőadások. 
A szakmai gyakorlatok átfogóak és nem csak norvég nyelvterületet érintik, hanem 

ennek a szomszédjait is. Így a hallgatók a következő tantárgyakból választhatnak: svéd 
nyelv – gyakorlat, dán nyelv – gyakorlat, norvég nyelv – gyakorlat, svéd irodalom – 
gyakorlati kurzus, dán irodalom – gyakorlati kurzus, norvég irodalom – gyakorlati 
kurzus. 

 
• Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 
 
OLASZ NYELV ÉS IRODALOM 
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ITALIANĂ 
Alaptantárgyak: olasz nyelv – fonológia, olasz irodalom – XIII. század, olasz nyelv – 
morfológia, olasz nyelv – morfológia, olasz irodalom (humanizmus, reneszánsz), olasz 
nyelv – szintaxis, olasz irodalom (reneszánsz, barokk), olasz irodalom (XVIII. század), 
romantikus irodalom, szövegmagyarázat, olasz irodalom (romantika), fordításban 
alkalmazott informatika, az olasz nyelv története (eredet, XIV. század), olasz irodalom 
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(XX. század eleje), az olasz nyelv története (XV-XX. század), olasz irodalom (XX. század 
második fele). 

Választható tantárgyak: olasz kultúra és civilizáció, az olasz nép története, szóbeli 
kifejezés szakgyakorlat, fordítás, irodalmi szövegek fordítása, Petrarca fordítása, média 
szövegek fordítása, Ariosto, Tasso fordítása, olasz irodalom (Tozzi speciális 
szakszeminárium), Arcadia fordítása, olasz nyelv (lexikológia szakgyakorlat), olasz 
irodalom szakszeminárium (a fantasztikum), szövegértelmezési szakszeminárium (XX. 
századi narráció), olasz nyelv – speciális kollokvium (szövegszemantika), filozofikus 
szövegek fordítása. 

 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár  
• Nagyváradi Egyetem 
• Temesvári Nyugati Tudományegyetem 
 
OROSZ NYELV ÉS IRODALOM 
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ RUSĂ 
Alaptantárgyak: orosz nyelv – fonetika, régi orosz irodalom, orosz nyelv – lexikológia, 
orosz irodalom (XVII–XVIII. század), morfológia, orosz irodalom (XIX. század), orosz 
nyelv – szintaxis, orosz irodalom (XIX–XX. század), az orosz nyelv története, orosz 
irodalom (XX. század), orosz nyelv – alkalmazott stilisztika, kortárs orosz irodalom. 

 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár  
• Temesvári Nyugati Tudományegyetem 
 
ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM 
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ 
Alaptantárgyak: kortárs román irodalom (fonetika), a román irodalom története (régi 
irodalom), kortárs román nyelv (lexikológia), a román irodalom és irodalmi folklór 
története, kortárs román nyelv és latin nyelv, a román irodalom története (1900–1945), a 
román irodalom története (kortárs irodalom), dialektológia és szövegelemzés, a román 
irodalom története (nyelvtörténet), a román irodalom története és komplex analízis, a 
román irodalmi nyelv története. 

Választható tantárgyak: több szemeszteren keresztül választható tantárgy a román 
irodalom. 

 
• Alexandru Ioan Cuza Tudományegyetem, Jászvásár 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (fő- és mellékszakként egyaránt) 
• Bukaresti Tudományegyetem 
• Nagyváradi Egyetem (idegen nyelv szakkal társítva) 
• Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad (román szakkal társítva) 
• Petru Maior Egyetem, Marosvásárhely (angol szakkal társítva) 
• Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem (angol szakkal társítva) 
• Temesvári Nyugati Tudományegyetem 
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SPANYOL NYELV ÉS IRODALOM 
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ SPANIOLĂ 
Alaptantárgyak: fonetika és fonológia, spanyol irodalom (középkor), morfológia, 
spanyol irodalom (reneszánsz), spanyol irodalom (Cervantes), spanyol irodalom 
(barokk), a spanyol nyelvtan története, spanyol irodalom (XVIII. század), romantikus 
irodalom, a spanyol nyelv története, spanyol irodalom (XIX. század), amerikai–hispán 
irodalom (szakszeminárium), spanyol irodalom (XX. század), spanyol nyelv 
(szakszeminárium), XX. századi próza. 

Választható tantárgyak: spanyol kultúra és civilizáció, spanyol művészettörténet, 
szóbeli kifejezés szakszeminárium, fordítás, nyelvtani szakgyakorlat, szóbeli kifejezés 
szakgyakorlat, lexikológia és szemantika, esszéírás, amerikai–hispán irodalom – 
modern vers, amerikai–hispán irodalom – avantgárd és posztavantgárd vers, 
szövegelemzés szakgyakorlat, spanyol nyelv – nyelvi nehézségek, amerikai–hispán 
irodalom – XX. századi próza. 

 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 
• Temesvári Nyugati Tudományegyetem 

Történelem 
Istorie 
Öt szak található ezen a területen: 
• Levéltár 
• Muzeológia (Muzeologie) 
• Művészettörténet 
• Régészet 
• Történelem 
 
LEVÉLTÁR 
ARHIVISTICĂ 
6 féléves képzés 
A szakon végzett hallgatók ismerik a restaurálás gyakorlatát és módszertanát, 
elméletét, a restaurálásban alkalmazott anyagokat és manuális módszereket. 
Elsajátítják a speciális fizikai, kémiai vizsgálatok elvégzésének és kiértékelésének 
módszertanát. 

A szaktantárgyak között kiemelt helyen szerepel az ikonográfia, viselettörténet, 
műemlékvédelem, muzeológia, biológia, analitika, festészeti, szobrászati, 
iparművészeti tárgykészítő technikák, anyagismeret, műtárgyvédelem, műtárgyak 
tanulmányozása. 
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Az egyetem elvégzésekor nemcsak történelemtanári, kutatói állást pályázhatnak 
meg a szak végzősei, hanem egyetemi és főiskolai, iskolai, közművelődési 
könyvtárakban, szakkönyvtárakban, levéltárakban, műemlékvédelmi intézeteknél és 
különböző tudományos intézményekben is elhelyezkedhetnek. 

Alaptantárgyak: bevezetés az ókori egyetemes történelembe, bevezetés a romániai 
ókori történelembe, történeti segédtudományok, bevezetés az egyetemes középkori 
történelembe, bevezetés a romániai középkori történelembe, Bizánc története, 
levéltártan, egyetemes újkori történelem, romániai újkori történelem, történelmi és 
levéltári források, az egyetemes történetírás története, XX. századi egyetemes 
történelem, XX. századi romániai történelem, romániai történetírás, levéltárállományok 
és gyűjtemények, a kortárs történetírás kérdései és elmélete, diplomáciai kérdések és 
pecsétek, levéltári informatika, címertörténet és családi levéltárak.  

Választható tantárgyak: nemzetközi levéltártudomány, levéltári kutatás 
módszertana, könyvtártudományok, levéltárak irányítása. 

 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (magyar nyelven is) 
 
MŰVÉSZETTÖRTÉNET 
ISTORIA ARTEI 
6 féléves képzés 
A szak hallgatói a képzőművészetek (festészet, szobrászat, építő- és iparművészet) 
történetével foglalkoznak. Jártasak az egyetemes és a román képzőművészet, a 
művészetelmélet kérdéseiben; a megfelelő gyakorlati készségek elsajátítása után 
alkalmasak a művészeti örökség védelmével, a műalkotások közvetítésével és 
gondozásával kapcsolatos munkakörök betöltésére.  

Az alapozó képzés részei építészeti, festészeti, módszertani, iparművészeti 
bevezető tárgyak, a kutatómunka módszereinek, segédeszközeinek, intézményeinek 
megismerése. A szakképzés feladata az ókor, középkor, újkor és jelenkor egyetemes és 
román művészetének megismertetése. 

A szak végzettei elhelyezkedhetnek szakmai intézményekben (múzeumi és 
műemlékvédelmi intézmények, kutatóintézetek, közoktatási intézmények, galériák, 
oktatási és ismeretterjesztési fórumok) oktatóként, kutatóként vagy kritikusként. 

Alaptantárgyak: bevezetés az egyetemes ókor és Románia ókori történetébe, az 
ókori művészet története, bevezetés az egyetemes középkor és Románia középkori 
történetébe, Bizánc története, bevezetés az egyetemes újkor és Románia újkori 
történetébe, a művészettörténet-írás története, bevezetés az egyetemes XX. század és 
Románia XX. századi történetébe, muzeológia, a kora középkori Európa 
művészettörténete, latin nyelv; a művészettörténeti kutatás módszertana, az európai 
középkori és a reneszánsz művészet története, román középkori művészettörténet, 
esztétika, az újkori európai művészet története, XIX. és XX. századi román 
művészettörténet, XIX. és XX. századi egyetemes művészettörténet.  

Választható tantárgyak: a XX. század építészete, a XIX. és XX. századi román 
szobrászat, a romániai barokk művészet, korai paleokeresztény művészet, Moldova és 
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Havasalföld XVI–XVIII. századi művészete, a kelet-közép-európai barokk művészet, 
manierizmus. 

 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (magyar nyelven is) 
• Nagyváradi Egyetem 
 
RÉGÉSZET 
ARHEOLOGIE 
6 féléves képzés 
A szak hallgatói elméleti és gyakorlati felkészítést kapnak a régészet általános 
ismeretanyagából, fő korszakaiból, illetve segédtudományaiból. Rendelkeznek a 
közgyűjtemények régész-muzeológus munkakörének betöltéséhez szükséges 
ismeretekkel, képesek régészeti források és lelőhelyek felkutatására, feltárására és 
feldolgozására, az ilyen jellegű múzeumi gyűjtemények kezelésére.  

A szak alapos képzést nyújt mind az egyetemes, mind pedig a román történelem 
korszakait illetően, majd ezt követően a hallgatók ókori vagy középkori történelemre 
szakosodhatnak, a választott szakterületen folytatva tanulmányaikat. A régészek a latin 
és a görög nyelv alapjaival is megismerkednek, ugyanakkor biztosított egy, 
napjainkban is használatos idegen nyelv tanulásának lehetősége is. 

A gyakorlati ismeretszerzés, az ásatásokon szerzett tapasztalatok, a feltárás és 
feldolgozás összehasonlíthatatlan örömet okoz, ahhoz azonban, hogy valaki jól érezze 
magát régészhallgatóként, elengedhetetlenül fontos az ókor és középkor történelme 
iránti érdeklődés, és nem utolsó sorban a kutatáshoz szükséges türelem, kitartás és 
alázat. 

Az egyetem elvégzése után régész kutatóként múzeumokban, műemlékvédelmi 
intézeteknél helyezkedhetnek el a végzősök. 

Alaptantárgyak: általános őskor, etnográfia és primitív népek, bevezetés az 
egyetemes ókor és Románia ókori történetébe, történeti segédtudományok, bevezetés a 
régészetbe, bevezetés az egyetemes középkor és Románia középkori történetébe, 
bevezetés az egyetemes újkor és Románia újkori történetébe, latin nyelv, bevezetés a 
XX. század egyetemes és Románia XX. századi történetébe, görög nyelv, egyetemes 
történetírás, bevezetés a geoarcheológiába, az egyetemes és a romániai történetírás 
története, Bizánc története, a történelem elmélete és filozófiája, modern eljárások az 
archeológiában.  

Választható tantárgyak: dák régészet, ókori történelem és civilizáció, első 
fémkorszak. 

 
• Bukaresti Tudományegyetem 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (magyar nyelven is) 
• Nagyváradi Egyetem  
• Temesvári Nyugati Tudományegyetem  
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TÖRTÉNELEM 
ISTORIE 
6 féléves képzés 
A történelem szak alapos képzést nyújt mind az egyetemes, mind pedig a román 
történelem korszakait illetően. A képzés ideje alatt lehetőség van könyvtárak, 
történelmi emlékhelyek, múzeumok megismerésére, a szakmai gyakorlatok mellett a 
tanulmányutak alkalmával mélyíthetik el tudásukat a történészhallgatók. 

Az alapképzést követően a szakosodás során az ókor, középkor, újkor és jelenkor 
tanulmányozása közül lehet választani. A képzés keretén belül idegen nyelv oktatása is 
folyik, emellett a pszichopedagógiai tantárgycsomag felvételével lehetőség van a 
tanításra feljogosító oklevél megszerzésére is.  

Az egyetem elvégzése után történész kutatóként, múzeumokban vagy tanárként 
helyezkedhetnek el a végzősök. 

Alaptantárgyak: bevezetés az egyetemes ókor történetébe, Románia ókori története, 
történeti segédtudományok, bevezetés az egyetemes középkor és Románia középkori 
történetébe, Bizánc története, bevezetés az egyetemes újkor és Románia újkori 
történetébe, egyetemes történeti írások története, bevezetés az egyetemes XX. század, 
illetve Románia XX. századi történetébe, romániai történeti írások elemzése, 
nemzetközi kapcsolatok a XVIII–XIX. században, a nemzetközi kapcsolatok elmélete és 
gyakorlata, a történelem elmélete és a jelenkori történetírás problémái, bevezetés a 
művészettörténetbe, forrásnyelvek – a történeti szöveg jelentéstana, az európai 
integráció története, politikai-diplomáciai jelentéstan.  

Választható tantárgyak: román és egyetemes középkori egyháztörténet, kollektív 
mentalitás és társadalmi életszemlélet, a jelenkori pártok és politikai doktrínák 
története, politikai intézmények és nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi intézmények 
és kapcsolatok; XX. századi diplomáciatörténet. 

 
• Alexandru Ioan Cuza Tudományegyetem, Jászvásár 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (magyar nyelven is) 
• Bukaresti Tudományegyetem 
• Bukaresti Tudományegyetem 
• Petru Maior Egyetem, Marosvásárhely 
• Temesvári Nyugati Tudományegyetem 




