
Orientalisztika Műhely 

MŰHELYSZABÁLYZAT 
 

 

I. A MŰHELY SAJÁTOSSÁGAI ÉS AZ EZEKBŐL EREDŐ ALAPELVEK 

 

1.  Az Orientalisztika Műhely feladata, hogy nevéhez hűen az „orientalisztika” tudománynév 

alá tartozó rendkívül tág diszciplináris spektrumot átfogja.  

Ennek okán az elnevezés alá tartozó területek közül egyet sem részesít előnyben, sem tan-

anyagát, sem a Műhely hallgatóinak felvételét tekintve. 

 

2.  Az 1. pontban leírt okból az Orientalisztika Műhely kabinetrendszerben működik, mely-

nek lényege, hogy az egyes tudományterületeken kutatást folytató hallgatók a szakjuknak megfele-

lő, vagy ahhoz leginkább kötődő kabinet vezetésére felkért oktató útmutatása, irányítása mellett 

folytatnak tanulmányokat.  

Az Orientalisztika Műhely ennek nyomán elsődleges feladatának tartja, hogy az újonnan 

felvett, tehetséges hallgatók számára megtalálja a legmegfelelőbb módot arra, hogy az ér-

deklődésük homlokterébe tartozó szakterületen értő útmutatás mellett bővíthessék isme-

reteiket. 

 

3.  Az Orientalisztika Műhely hallgatóinak tevékenysége a leírt sajátosságok nyomán eltér a 

Collegium más műhelyeinek tagjaiétól, amennyiben féléves, a szakos tanulmányokon felüli mun-

kájuk igen komoly hányadát teszi ki az önálló kutatás – amire az orientalisztika fogalma alá tarto-

zó tudományok művelésére felkészítő egyetemi szakokon a diplomaszerzés időszakán kívül nincs, 

vagy csak rendkívül kis mértékben van lehetőség. 

A Műhely alapvető céljai közé tartozik fentiekből eredően, hogy hallgatóinak megadja a 

szükséges oktatói segítséget és támogatást, és egyéni kutatómunkájukat az Eötvös József 

Collegium színvonalával és elvárásaival összhangban értékelje. 

 

4.  Az Orientalisztika Műhely nem csak az Eötvös Collegiumban, de az országban is egyedül-

álló tudományos közösség, lévén az orientalisztika legkülönbözőbb területeinek kiemelkedő ké-

pességű hallgatóit fogja össze. 

Ezért a Műhely egyik fő célkitűzése, hogy felkutassa a hasonlóan tehetséges hallgatókat, és 

azokat, akik az orientalisztikával valamely más, vagyis per definitionem nem az orientalisz-

tika tudomány-fogalma alá tartozó szakon foglalkoznak elmélyülten, és lehetőséget bizto-

sítson számukra önálló kutatásuk eredményeinek megvitatására, társaikkal való megismer-

tetésére. 

 



II. A MŰHELY TAGSÁGA, TISZTSÉGEI 

 

1.  Az Orientalisztika Műhely tagja minden, a Keleti nyelvek és kultúrák és az Ókori nyelvek 

és kultúrák szakok egyes szakirányain tanulmányokat folytató bentlakó és bejáró collegista, a tisz-

teletbeli elnök, a műhelyvezető és a műhelykabinetek vezetői.  

 

2. A Műhelynek továbbá – a Műhely vezetésének egyetértésével – tagja lehet bármely olyan 

bentlakó vagy bejáró collegista, aki nem a fent említett szakok valamelyikének hallgatója, de elmé-

lyült, tudományos kutatást folytat az orientalisztika területén (pl. valamely, az orientalisztika tu-

domány-fogalma alatt is vizsgált kultúra vagy régió történelmével, irodalmával stb. foglalkozik).  

 

3.  Az Orientalisztika Műhely tiszteletbeli elnökét a magyar orientalisztika azon legkiemelke-

dőbb képviselői közül kérheti fel, akiket az Eötvös Collegiumhoz valamilyen kapcsolat fűz. A 

tiszteletbeli elnök a Műhely valamennyi fórumán (órák, gyűlések stb.) teljes jogú tagként részt 

vehet. 

 

4. Szintén a 3. pontban meghatározott körből kér fel oktatókat az Orientalisztika Műhely 

kabinetjeinek élére. Ezen oktatókat a Műhely a rájuk bízott hallgatók szakmai segítésével, 

tutorálásával bízza meg. A hallgatók tanulmányainak támogatásával kapcsolatos minden további 

döntést a felkért oktató hoz meg a Műhelyvezetővel egyetértésben. 

 

5. A Műhelyvezető kötelességeit az EC SzMSz tartalmazza. 

 

6. A Műhelyvezető saját belátása szerint helyettest választhat, aki a Műhelyt a Műhelyvezető-

vel együtt, illetve annak akadályoztatása esetén a Műhelyvezető nevében külső és belső fórumo-

kon képviselheti. 

 

7. Az Orientalisztika Műhely hallgatóinak kötelességeit és jogait az EC SzMSz, illetve jelen 

Szabályzat III. pontja tartalmazza. 

 

8. Az Orientalisztika Műhely collegista tagjai minden tanév első műhelygyűlésén műhelytit-

kárt választanak a Műhely tagságából. A műhelytitkár személyére a Műhely vezetője a szavazást 

megelőzően javaslatot tehet. A műhelytitkár feladata a Műhely hallgatóinak bármely fórumon való 

képviselete, a szakmai felvételi vizsgán való részvétel, a műhelykonferencia szervezésének koordi-

nálása. 

 

9.  Az Orientalisztika Műhely minden félévben legalább egy műhelygyűlést tart. A műhely-

gyűlés időpontját a Műhelyvezető jelöli ki. A Műhely tagjai minden műhelygyűlésen kötelesek 

megjelenni, függetlenül annak időpontjától és attól, hogy az adott félév során részt vesznek-e a 

Műhely valamely óráján az adott időpontban. 

 

10.  Az Orientalisztika Műhely lehetőség szerint minden tanévben megrendezi konferenciáját, 

melynek neve „Közel, s Távol” Orientalisztika Konferencia. A Műhely minden tagja köteles a 

rendezvény szervezését és lebonyolítását támogatni. 

 



III. SZAKMAI MUNKA 

 

1.  Az Orientalisztika Műhely minden tagja köteles az újonnan felvett hallgatókat a lehetősé-

gei szerinti lehető legnagyobb mértékben segíteni, támogatni. 

 

2. Az Orientalisztika Műhely minden másodéves vagy tanulmányait ennél magasabb évfo-

lyamon folytató hallgatója köteles minden évben előadást tartani a „Közel, s Távol” Orientaliszti-

ka Konferencián. Az elsőéves műhelytagok kötelesek a konferencia előadásain hallgatóságként 

részt venni. A fentiek alól felmentést indokolt esetben a Műhelyvezető adhat. 

 

3. Az Orientalisztika Műhely hallgatói kötelesek kiemelt hangsúlyt fektetni a szakjukhoz 

kapcsolódó nyelv vagy nyelvek elsajátítására szakos tanulmányaikon belül, ez ugyanis nagyban 

hozzájárul a collegiumi tanulmányok keretében végzett munka eredményességéhez. Mindazonál-

tal a nyelvi képzés nem tartozik a Műhely profiljába. 

 

4. Az Orientalisztika Műhely által meghirdetett tanegységeket a Műhelyvezető a tagság véle-

ményét és igényeit figyelembe véve alakítja ki. A Műhely hallgatói kötelesek minden félévben fel-

venni a Műhely által meghirdetett azon előadás(oka)t és szemináriumo(ka)t, melyek tematikájukat 

tekintve az általuk végzett szaknak megfelelnek.  

 

5. A tudományterület speciális jellegéből eredően előfordulhat, hogy a Műhely által meghir-

detett órák egyike sem felel meg egy adott hallgató tanulmányi területének. Ebben az esetben a 

hallgató egy erre az esetre meghirdetett kutatószeminárium felvételével köteles a kabinetvezetőjé-

vel, illetve a Műhelyvezetővel egyeztetett formában tudományos munkát folytatni az adott félévben.  

 

6. Az EC SzMSz szerint a Collegium hallgatói kötelesek tanulmányaik elvégzéséig nem egy, 

hanem két középfokú nyelvvizsgát szerezni. Minthogy az orientalisztika tudományához kapcsoló-

dó számos nyelvből jelenleg nem létezik Magyarországon akkreditált nyelvvizsga, az Orientaliszti-

ka Műhely hallgatói esetében ez a szabály annyiban módosul, hogy az egyik nyelvvizsga a közép-

fokú nyelvvizsgával egyenértékű, az adott nyelvterületen és/vagy nemzetközileg elismert nyelv-

vizsga kell, hogy legyen. A kötelező szakos nyelvi alapvizsga semmilyen esetben nem minősül 

ilyennek.  

 

7. Az Orientalisztika Műhely egyes óráin minden collegista részt vehet a Műhelyvezetővel és 

az órát szervező kabinetvezetővel való előzetes egyeztetést követően. Az órákon külsős hallgatók 

szintén a Műhelyvezetővel, illetve az adott órát szervező kabinetvezetővel való egyeztetés nyo-

mán vehetnek részt, korlátozott számban. Az órák helyszíne jellemzően a Collegium épülete, il-

letve a kabinetvezetők által megjelölt egyéb hely. 

 

8.  Az Orientalisztika Műhely tagjai szakmai munkájukat (szakdolgozat, pályázaton való rész-

vétel, témavezetés stb.) kötelesek a Műhelyvezetővel egyeztetni. 

 



FÜGGELÉK 

AZ ORIENTALISZTIKA MŰHELY KÉPZÉSI ALAPELVEI 

 

Arra való tekintettel, hogy az orientalisztika tudományterületén tanulmányokat folytató hallgatók 

igényei, szakmai fejlődésük elősegítésének feltételei rendkívül sokfélék, az Orientalisztika Műhely 

újonnan alapított Műhely lévén nem képzési tervet, hanem képzési alapelveket fogalmaz meg. 

Ezen elvek mentén a következő évek során összegyűlő tapasztalatokat felhasználva a Műhely 

különböző tudományterületekről érkező hallgatóinak speciális igényeihez mérten képzési tervi 

minták alakíthatók ki – ezek kialakítását az Orientalisztika Műhely hosszabb távú célkitűzései kö-

zött első helyen tartja számon. 

 

1. A Keleti nyelvek és kultúrák, illetve az Ókori nyelvek és kultúrák szakok hallgatóinak kö-

zös sajátossága, hogy az adott szakirány nyelvét nem, vagy csak alapszinten ismerik képzésük 

megkezdésekor. Emiatt a szakos órák jelentős hányadát az első évben, illetve az alapképzés során 

a nyelvoktatás teszi ki. A nyelv oktatásán lévő egyetemi hangsúly lehetővé teszi, hogy az Orienta-

lisztika Műhely ne a nyelvoktatásra összpontosítva dolgozza ki az egyes hallgatók tanulmányok-

ban való támogatásának rendszerét. Az Orientalisztika Műhely tehát elsődleges feladatának tartja, 

hogy hallgatói a kezdetektől olyan ismeretek megszerzésére kapjanak lehetőséget, melyekhez a 

szakos tanulmányok kezdeti – abszolút szükségszerű – nyelvközpontúsága miatt csak jóval ké-

sőbb juthatnának hozzá.  

 

2. Az előző pontban megfogalmazott cél elérése érdekében működik az Orientalisztika Mű-

hely az I/2. pontban említett kabinetrendszerben. E rendszer lényege, hogy az egyes hallgatók 

nem csak szakjuknak, de személyes érdeklődésüknek is megfelelő képzésben részesülhetnek a 

szakma legkiválóbb oktatóinak segítségével. Az Orientalisztika Műhely nagy hangsúlyt fektet a 

kabinetrendszer gondozására, szélesítésére és eredményességének növelésére. 

 

3.  Az orientalisztika művelésének hazai feltételei (könyvtári állomány, szakfolyóiratok száma, 

kutatóintézetek stb.) nem lévén összhangban a tudomány hazánk nevéhez kötődő világszerte 

elismert eredményeivel, az orientalista hallgatók nehézségekbe ütközhetnek a szakdolgozatírás, 

tudományos dolgozatok elkészítése kapcsán. Erre való tekintettel az Orientalisztika Műhely szor-

galmazza, hogy hallgatói lehetőség szerint tanulmányaik harmadik félévének végére válasszanak 

szakdolgozati, kutatási témát, hogy a Műhelyvezető, illetve az adott kabinet vezetője segítségükre 

lehessenek a szükséges anyagok felkutatásában. Az Orientalisztika Műhely ezen felül igyekszik a 

leírt nehézség leküzdésében minden lehetséges módon segíteni hallgatóit.  

 

4. A bevezető sorokban vázolt okból az Orientalisztika Műhely nem dolgoz ki évfolyamokra 

lebontott tanmenetet, komoly hangsúlyt fektet azonban arra, hogy hallgatói képzési és tudásszint-

jüknek megfelelő színvonalú munkát végezzenek minden félévben. Ezt segíti elő a Műhelyvezető, 

a kabinetvezetők és a hallgatók szoros kapcsolattartása. 

 

 

 

 

 


