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A képzés céljaA képzés céljaA képzés céljaA képzés célja::::    
A "Balkán tanulmányok" szakirány annak a megváltozott feltételrendszernek a kihívásaira 
kíván választ adni, amelybe hazánk került az Európai Unióhoz történő csatlakozással, 
mely által a Balkán térség felé is új lehetőségek nyílnak meg. Napjainkban nemcsak 
országos szinten, hanem a régióban, illetve az önkormányzatoknál is jelentősen megnőtt 
az igény a nemzetközi viszonyokkal, a balkáni térséggel, valamint az ilyen jellegű 
kapcsolatokkal tisztában lévő szakemberek iránt.  
A szak célja olyan multidiszciplináris tudással rendelkező szakemberek képzése, akik 
széles körű történeti, politológiai, nemzetközi gazdasági és jogi, biztonságpolitikai, 
területfejlesztési, interkulturális elméleti ismeretekkel rendelkeznek, miközben magas 
szintű nyelvi képességekre is szert tesznek. A képzés 4 féléves, amelyhez plusz 1 félévben 
szakirány választására is lehetőséget adunk. Jelenleg két szakirány indítását tervezzük: a 
modern iszlámmodern iszlámmodern iszlámmodern iszlám és a biztonságpolitikabiztonságpolitikabiztonságpolitikabiztonságpolitika szakirányokat. 
A szak elvégzése után a térséggel kapcsolatos nemzetközi és hazai intézményeknél, a 
megyei és regionális közigazgatásban, a tömegtájékoztatásban, illetve nemzetközi 
kapcsolatokat is bonyolító egyéb szervezeteknél, intézményeknél nyelvileg felkészült 
szakemberek segíthetik a balkáni térség Európához való kapcsolódását és minél 
sikeresebb integrációját. 
 
A részvétel előfeltétele:A részvétel előfeltétele:A részvétel előfeltétele:A részvétel előfeltétele: Egyetemi vagy főiskolai végzettség 
  
Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség megnevezése:Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség megnevezése:Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség megnevezése:Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség megnevezése: Balkán szakértő 
     
Képzési idő:Képzési idő:Képzési idő:Képzési idő:    4 +1 (szakirány)szemeszter     (Keresztféléves képzés) (Keresztféléves képzés) (Keresztféléves képzés) (Keresztféléves képzés) 
     
Végzés feltétele:Végzés feltétele:Végzés feltétele:Végzés feltétele:    Záróvizsga, melynek előfeltétele az óra és vizsgaterv teljesítése, 
szakdolgozat, egy idegen nyelvből C típusú középfokú államilag elismert nyelvvizsga és 
egy alapfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga a következő nyelvek bármelyikéből: 
bolgár, horvát, szerb, szlovén, román, török.  
     
Jelentkezés:Jelentkezés:Jelentkezés:Jelentkezés:    Jelentkezési lap visszaküldésével (január 15.) 
     
Tandíj:Tandíj:Tandíj:Tandíj: 78 000 Ft/félév 
 
További információ:További információ:További információ:További információ: 
http://balkancenter.ttk.pte.hu/     
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