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HORKINO1201 - osztatlan horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára 12 félév  

Ösvények: 

  osztatlan horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára 12 félév 

MK-1 osztatlan horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára 12 

félév 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- A mérföldkőben gyűjtendő: 45 kredit 

- Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): KNKO43 (7kr), KNKO44 (2kr), KNKO45 (2kr), KNKO46 (2kr), KNKO47 (2kr), KNKO48 (2kr), KNKO49 
(2kr), KNKO50 (4kr), KNKO51 (2kr), KNKO52 (4kr), KNKO53 (2kr), KNKO54 (1kr), KNKO55 (1kr), KNKO56 (2kr), KNKO57 (2kr), KNKO58 

(2kr), KNKO59 (2kr), KNKO60 (3kr), KNKO61 (1kr), BTK-SZZOT-KNKO (0kr) 

KNKO43  A horvát nyelv standardizációja 

  
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 7kr 
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KNKO4301 (3kr), KNKO4302 (2kr), KNKO4303 (2kr) 

 

  KNKO4301  A horvát nyelv standardizációja I.             3k           

  KNKO4302  A horvát nyelv standardizációja II.               2k         

  KNKO4303  A horvát nyelv standardizációja III.                 2k       

KNKO44  Stilisztika 

  
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr 
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KNKO4401 (2kr) 

 

  KNKO4401  Stilisztika             2k           

KNKO45  Irodalmi művek a magyarországi horvát tankönyvekben 

  
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr 

- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KNKO4501 (2kr) 
 

  
KNKO4501  Irodalmi művek a magyarországi horvát 
tankönyvekben 

            2k           

KNKO46  Horvát nemzeti integráció. Történelmi és kulturális szempontok 

  
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr 

- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KNKO4601 (2kr) 
 

  
KNKO4601  Horvát nemzeti integráció. Történelmi és kulturális 
szempontok 

            2k           

KNKO47  A magyarországi horvátok kultúrája és közélete II. 



  
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr 
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KNKO4701 (2kr) 

 

  KNKO4701  A magyarországi horvátok kultúrája és közélete II.             2k           

KNKO48  Gyakorlatok az irodalmi elemzések és interpretációk köréből 

  
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr 

- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KNKO4801 (2kr) 
 

  
KNKO4801  Gyakorlatok az irodalmi elemzések és interpretációk 
köréből 

              2k         

KNKO49  A hazatérés, az út, és az utazás motívumai a horvát költészetben 

  
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr 

- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KNKO4901 (2kr) 
 

  
KNKO4901  A hazatérés, az út, és az utazás motívumai a horvát 
költészetben 

              2k         

KNKO50  Nemzeti integráció 

  
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr 

- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KNKO5001 (2kr), KNKO5002 (2kr) 
 

  
KNKO5001  Horvátország és a magyarországi horvát kisebbség. 
A nemzeti integráció kérdései 

              2k         

  KNKO5002  A magyarországi horvátok nemzeti integrációja               2k         

KNKO51  A horvát irodalom filmen 

  
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr 
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KNKO5101 (2kr) 

 

  KNKO5101  A horvát irodalom filmen               2k         

KNKO52  A magyarországi horvátok nyelvhasználata 

  
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr 

- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KNKO5201 (2kr), KNKO5202 (2kr) 
 

  KNKO5201  A magyarországi horvátok nyelvhasználata I.                 2k       

  KNKO5202  A magyarországi horvátok nyelvhasználata II.                   2k     

KNKO53  A kortárs horvát rövidpróza 

  
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr 

- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KNKO5301 (2kr) 
 

  KNKO5301  A kortárs horvát rövidpróza                 2k       



KNKO54  A magyarországi horvátok 1945 és 1990 között 

  
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 1kr 

- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KNKO5401 (1kr) 
 

  KNKO5401  A magyarországi horvátok 1945 és 1990 között                 1k       

KNKO55  Horvátország ma 

  
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 1kr 
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KNKO5501 (1kr) 

 

  KNKO5501  Horvátország ma                 1k       

KNKO56  Nyelv és irodalom a médiában 

  
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr 

- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KNKO5601 (2kr) 
 

  KNKO5601  Nyelv és irodalom a médiában                 2k       

KNKO57  A horvát standard nyelv és morfológiai sajátosságai 

  
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr 
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KNKO5701 (2kr) 

 

  KNKO5701  A horvát standard nyelv és morfológiai sajátosságai                   2k     

KNKO58  Horvát szótárak 

  
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr 

- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KNKO5801 (2kr) 
 

  KNKO5801  Horvát szótárak                   2k     

KNKO59  Magyarországi horvát írók 

  
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr 
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KNKO5901 (2kr) 

 

  KNKO5901  Magyarországi horvát írók                   2k     

KNKO60  Női szereplők a horvát irodalom és kultúrtörténetben 

  
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr 

- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KNKO6001 (3kr) 
 

  KNKO6001  Női szereplők a horvát irodalom és kultúrtörténetben                   3k     

KNKO61  A magyarországi horvátok 1990-től napjainkig 

  
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 1kr 

- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KNKO6101 (1kr) 
 

  KNKO6101  A magyarországi horvátok 1990-től napjainkig                   1k     



 
BTK-SZZOT-KNKO Szakmai zárószigorlat 
Felelős oktatója: Dr. Lehocki-Samardzic Anna 

         0k   

MK-2 Szabadon választható tárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- A mérföldkőben gyűjtendő: 5 kredit 
- Ezen tárgyakból kell gyűjteni 5 kreditet: MSNM01 , MSNM02 , MSNM03 , MSNM04 , MSNM05 , MSNM06 , MSNM07 , MSNM08 , MSNM09 

, MSNM10 , MSNM11 , MSNM12 , MSNM13 , MSNM14 , MSNM15 , MSNM16 , MSNM17 , MSNM18 , MSNM19 , MSNM20 , MSNM21 , 
MSNM22  

MSNM01  Anglisztika/angol nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai 

  MSNM0101  Anglisztika mesterképzési szak választható tárgyai   

  
MSNM0102  Angol nyelv és kultúra tanár mesterképzési szak 
választható tárgyai 

  

MSNM02  Esztétika mesterképzési szak választható tárgyai 

  MSNM0201  Esztétika mesterképzési szak választható tárgyai   

MSNM03  Francia nyelv, irodalom és kultúra/francia nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai 

  
MSNM0301  Francia nyelv, irodalaom és kultúra mesterképzési 

szak választható tárgyai 
  

  
MSNM0302  Francia nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak 
választható tárgyai 

  

MSNM04  Fillozófia mesterképzési szak választható tárgyai 

  MSNM0401  Fillozófia mesterképzési szak választható tárgyai   

MSNM05  Horvát nyelv és irodalom/horvát és nemz. horvát nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak vál. tárgyai 

  
MSNM0501  Horvát nyelv és irodalom mesterképzési szak 
választható tárgyai 

  

  
MSNM0502  Horvát és nemz. horvát nyelv és kultúra tanára 
mesterképzési szak választható tá 

  

MSNM06  Klasszika-filológia/latin nyelv és kult. tanára mesterképzési szak vál. tárgyai 

  
MSNM0601  Klasszika-filológia mesterképzési szak választható 

tárgyai 
  

  
MSNM0602  Latin nyelv és kult. tanára mesterképzési szak vál. 
tárgyai 

  



MSNM07  Kommunikáció és médiatududomány/média-, mozgókép és kommunikációtanár mesterkpzési szak 

választható tárgyai 

  
MSNM0701  Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési 
szak választható tárgyai 

  

  
MSNM0702  Média-, mozgókép és kommunikációtanár 
mesterkpzési szak választható tárgyaqai 

  

MSNM08  Magyar nyelv és irodalom/magyartanár mesterképzési szak választható tárgyai 

  
MSNM0801  Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szak 
választható tárgyai 

  

  MSNM0802  Magyartanár mesterképzési szak választható tárgyai   

MSNM09  Német nyelv, irodalom és kultúra/német nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai 

  
MSNM0901  Német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési 
szak választható tárgyai 

  

  
MSNM0902  Német nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak 
választható tárgyai 

  

MSNM10  Német nemz. nyelv és irodalom/német nemz. nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható 
tárgyai 

  
MSNM1001  Német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési 
szak választható tárgyai 

  

  
MSNM1002  Német nemzetiségi nyelv és kultúra tanára 
mesterképzési szak választható tárgyai 

  

MSNM11  Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak választható tárgyai 

  
MSNM1101  Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak 
választható tárgyai 

  

MSNM12  Néprajz/hon- és népismerettanár mesterképzési szak választható tárgyai 

  MSNM1201  Néprajz mesterképzési szak választható tárgyai   

  
MSNM1202  Hon- és népismerettanár mesterképzési szak 

választható tárgyai 
  

MSNM13  Neveléstudományi mesterképzési szak választható tárgyai 



  
MSNM1301  Neveléstudományi mesterképzési szak választható 
tárgyai 

  

MSNM14  Politikatudományi mesterképzési szak választható tárgyai 

  
MSNM1401  Politikatudományi mesterképzési szak választható 
tárgyai 

  

MSNM15  Pszichológia mesterképzési szak választható tárgyai 

  MSNM1501  Pszichológia mesterképzési szak választható tárgyai   

MSNM16  Régészet mesterképzési szak választható tárgyai 

  MSNM1601  Régészet mesterképzési szak választható tárgyai   

MSNM17  Romológia/romológiatanár (romani/beás nyelv és kultúra tanára) mesterképzési szak választható tárgyai 

  MSNM1701  Romológia mesterképzési szak választható tárgyai   

  
MSNM1702  Romológiatanár (romani/beás nyelv és kultúra tan.) 
mesterképzési szak vál. t. 

  

MSNM18  Szociális munka mesterképzési szak választható tárgya 

  
MSNM1801  Szociális munka mesterképzési szak választható 
tárgya 

  

MSNM19  Szociálpolitika mesterképzési szak választható tárgyai 

  
MSNM1901  Szociálpolitika mesterképzési szak választható 

tárgyai 
  

MSNM20  Szociológia mesterképzési szak választható tárgyai 

  MSNM2001  Szociológia mesterképzési szak választható tárgyai   

MSNM21  Történelem/történelem és állampolgári ismeretek tanára mesterképzési szak választható tárgyai 

  MSNM2101  Történelem mesterképzési szak választható tárgyai   

  
MSNM2102  Történelem és állampolgári ismeretek tanára 
mesterképz szak választható tárgyai 

  

MSNM22  Olasz nyelv és irodalom tanára szak választható tárgyai 

  
MSNM2201  Olasz nyelv és irodalom tanára szak választható 
tárgyai 

  

 


