
BA-képzés 
 

 

A képzési terv összeállításánál az elmúlt évek gyakorlatából kiindulva figyelembe 

vettük, hogy  

a) a mindenkori „elsős évfolyam” min. 1 bentlakó és 2 bejáró, max. 2 bentlakó és 4 

bejáró hallgató; 

b) az óraadók többsége a Collegiumhoz kötődő, az óraadást szívesen vállaló, 

nemzetközi szinten elismert oktató, a Műhely tutori körének tagja;  

c) a Műhely szakmai munkájáért felelős műhelyvezető minden félévben legalább egy 

órát tart; 

d) mindenkori törekvésünk, hogy az órák meghirdetésében is megjelenítsük a Műhely 

széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerét, amennyiben lehetőség szerint évente egy 

meghívott külföldi óraadót látunk vendégül tömbösített, idegen nyelvű 

szemináriumsorozat keretében; 

 

A Műhely által meghirdetett órák két típusba sorolhatók: 

 

1 = főszeminárium: nyelvtudástól független, sorrendje változhat, az egyetemi 

elismertetése fontos (a megfelelő előadás kiváltásával, de legalább 

szakszemináriumként); évfolyamtól függetlenül végezhető; 

 

Bevezetés a klasszika-filológiába  

Bevezetés a metrikába  

Bevezetés a paleográfiába  

Bevezetés a kodikológiába  

Bevezetés a papirológiába  

Bevezetés az epigraphikába  

Görög történelem  

Római történelem  

 

2 = nyelvi jellegű óra: nyelvtan, szövegolvasás, szakszeminárium; az olvasott szerző 

az egyetemi meghirdetéseknek megfelelően; a második félévtől legalább egy 

kötelező; cél a szövegolvasó órák egyetemi elismertetése;  

 

Általános elv, hogy az első évben a nyelvi képzésre kerül a hangsúly: latinból ismétlő 

jellegű, görögből intenzív nyelvórák  

Második évben félévenként 1-1 szövegolvasás, elsősorban próza; 

Harmadik évben félévenként 1-1 szövegolvasás, elsősorban nem próza (latin: epika, 

líra, komédia; görög: líra, tragédia, ó- és újkomédia, eposz); 

 

 

3 = nyelvóra: választható, EC-ben ingyenes, ajánlott: német, olasz, francia, angol.  

  



BA órarend – minta   
 

I. év, ősz: 

Bevezetés a klasszika-filológiába  

Görög történelem  

Görög nyelv (az egyetemi óra mellett párhuzamosan!) 

Latin nyelv (az egyetemi óra mellett párhuzamosan!)  

 

I. év, tavasz 

Bevezetés a kodikológiába  

Római történelem  

Görög nyelv (az egyetemi óra mellett párhuzamosan!) 

Latin nyelv (az egyetemi óra mellett párhuzamosan!)  

 

II. év, ősz 

Bevezetés a paleográfiába 

Szakszeminárium/ Auctorolvasás: Xenophón  

Szakszeminárium/ Auctorolvasás: Sallustius 

 

II. év, tavasz 

Bevezetés az epigraphikába  

Szakszeminárium/ Auctorolvasás: Hérodotos 

Szakszeminárium/ Auctorolvasás: Livius 

 

III. év, ősz 

Bevezetés a metrikába  

Szakszeminárium/ Auctorolvasás: Homéros 

Szakszeminárium/ Auctorolvasás: Vergilius  

 

III. év, tavasz 

Bevezetés a papirológiába  

Szakszeminárium/ Auctorolvasás: Thukydidés 

Szakszeminárium/ Auctorolvasás: Horatius  

 

 

 

MA-képzés – minta 

 

 
Alapelv, hogy a BA elvégzése után a Műhely valamennyi tagja MA képzési 

rendszerben folytatja tanulmányait; 

A hallgatók önálló, folyamatosan ellenőrzött szakmai munkát végeznek témavezetőik 

irányításával; 

A nyelvi szint tartását (a szakiránynak megfelelő nyelven) szövegolvasó órák 

kötelezően választott végzése teszi lehetővé, melynek során a hallgatók többnyire a 

BA-képzés keretei között éppen meghirdetett, de állandóan változó szövegolvasást 

teljesítik; 

Kívánatos, hogy az MA-képzés során a műhelytagok mindegyike ösztöndíj 

támogatásával külföldön is folytasson tanulmányokat; 



 

 

IV. év, ősz: 

Filológiai szeminárium (beszámoló az önálló kutatásokról a választott témának 

megfelelően; legalább 20 oldal, írásban benyújtott szöveg)  

Szakszeminárium/ Auctorolvasás: Platón  

vagy 

Szakszeminárium/ Auctorolvasás: Cicero 

 

IV. év, tavasz: 

Filológiai szeminárium (beszámoló az önálló kutatásokról a választott témának 

megfelelően; legalább 20 oldal, írásban benyújtott szöveg)  

Szakszeminárium/ Auctorolvasás: Görög regény  

vagy 

Szakszeminárium/ Auctorolvasás: Tacitus  

 

V. év, ősz: 

Filológiai szeminárium (beszámoló az önálló kutatásokról a választott témának 

megfelelően; legalább 20 oldal, írásban benyújtott szöveg)  

Szakszeminárium/ Auctorolvasás: archaikus líra  

vagy 

Szakszeminárium/ Auctorolvasás: Vergilius  

 

V. év, tavasz: 

Filológiai szeminárium (beszámoló az önálló kutatásokról a választott témának 

megfelelően; legalább 20 oldal, írásban benyújtott szöveg)  

Szakszeminárium/ Auctorolvasás: Plutarchos  

vagy 

Szakszeminárium/ Auctorolvasás: Horatius  

 

 

 

 

 

 

 


