
Mit tanulhatsz nálunk?
A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Bölcsé-

szettudományi Karának Történelem Tanszékén két 
irányzat közül választhatsz, melyekhez vezethet az 
utad. Az első az egyszakos képzés. A tanszék elsőd-
leges feladata a történelem szakos tanárok képzése. 
Az egyszakos képzés hallgatóinak némileg nehezebb 
elhelyezkedniük; a legjobbak a tanulmányok sikeres 
elvégzése után tudományos munkatársakként dol-
gozhatnak a tudományos akadémiákon, a múzeu-
mokban vagy más tudományos intézetekben. Hallga-
tóink legjobb szakdolgozatait tanszéki honlapunkon 
jelentetjük meg hallgatói gyűjteményben, melynek 
neve Vox discipuli historiae. Tehát azzá válhatsz itt, aki 
a szlovák történelem fehér foltjait feltárhatja. Ha vi-
szont nagyobb eséllyel szeretnél érvényesülni a mun-
kaerőpiacon, válaszd a második lehetőséget, mégpe-
dig a tanári, azaz kétszakos képzést. A képzésen belül 
egy másik tantárggyal párosítva tanulhatod a törté-
nelmet, amelyet a képzési kínálatból választhatod ki 
(humán, pedagógiai és természettudományi tantár-
gyakkal való párosításra van lehetőség). Ideális az, ha 
olyan tantárgyak kombinációját választod, melyeket 
nagyobb óraszámban tanítanak az alap-és középisko-
lákon, pl. a magyar nyelv és irodalom, a matematika 
vagy az idegen nyelvek. Az ötéves tanulmányok és az 
izgalmas diákélet után olyan tudással és készségekkel 
leszel felvértezve, amelyek lehetővé teszik a tanári pá-
lyán való alkalmasságodat, valamint diákokat taníta-
ni az alap-és középiskolán.

A szakmai gyakorlat és a külföldi 
részképzés lehetőségei 

Ha világjáró vagy és nemcsak a tanulmányok iránt 
érdeklődsz, hanem más országokat is szeretnél meg-
ismerni vagy tökéletesíteni az idegen nyelvi tudáso-
dat, nem fogsz csalódni abban, hogy 5 évre Szlová-
kiában maradsz. A Történelem Tanszék az Erasmus 
program közvetítésével lehetőséget nyújt abban, hogy 
külföldre utazhass, ottani egyetemeken tanulj és részt 
vegyél szakmai gyakorlatokon bárhol a világban. Ez 
egy ideális lehetőség arra, hogy bővítsd a szakmai 
életrajzodat és megszólítsd leendő munkáltatóidat. 
Partnerintézményünk van például Magyarorszá-
gon, Csehországban, Németországban, Romániában, 
Szlovéniában és más országokban. Csak rajtad áll, 
melyiket választod!

Kérdezz!
Ha további részleteket szeretnél megtudni 

a Nyitrai Konstantin Egyetem BTK Történelem Tan-
székén való tanulmányokról, ne habozz, tedd fel kér-
désedet! A tanszék nyílt napjain közvetlenül értesül-
hetsz róla, milyen előadások várnak rád, mit veszünk 
át azokon, hogyan telik a szemeszter és miként töltjük 
a szabadidőnket. Kérdéseidet emailben is elküldheted 
a következő címre: beapinterffukf@gmail.com, vagy 
a facebook közösségi oldalán is írhatsz nekünk.
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Rólunk
A Történelem Tanszék a diáklétszáma alapján 

a  Nyitrai Konstantin Egyetem legnagyobb tanszéki 
egysége. A történelem szak tanításának az egyetemen 
mintegy ötven éves hagyományai vannak, a kezdetei 
1961-re tehetőek. Sok nagyszerű tanító szerezte meg 
nálunk diplomáját, doktori fokozatát, akik Szlovákia 
magyar tannyelvű alapiskoláiban és középiskoláiban 
tanítanak, de ezen kívül a magyar közéletben is szere-
pet vállalnak, pl. a Csemadok helyi szervezeteinek ve-
zetésében. Néhány volt diákunk a tudományos életből 
is kiveszi a részét, pl. a somorjai Fórum Kisebbségku-
tató Intézetben dolgoznak munkatársakként.

Ez alatt az idő alatt olyanok végeztek nálunk, 
akiknek nevei számotokra is ismerősen csenghetnek, 
mint pl. Michal Hečko és Rado Igaz (a TV Markíza 
társaság szerkesztői), Andrej Matišák (a Pravda c. 
napilap külpolitikai szakértője), Martina Solčanská 
(írónő), Peter Oravec (zenei szerkesztő), Miroslava 
Kernová (a www.omediach.blog.sme.sk nevű blog 
írója), Martina Fiamová (a Szlovák Tudományos 
Akadémia Történettudományi Intézetének munka-
társa), Igor Baka (Hadtörténeti Intézet), Karol Janas 
(Vágbeszterce polgármestere). 

A tanszék minden évben megrendezi a történe-
lem iránt érdeklődők ismeretterjesztő rendezvényét 
Historické dni név alatt, amelyen a történelemtudo-
mány jeles műveivel találkozhatsz, belekóstolhatsz 
a kutatás rejtelmeibe és a történelem bugyraiba.

Hogyan töltsük értelmesen 
a szabadidőnket?

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem BTK 
Történelem Tanszéken való tanulmányok nemcsak 
az előadásokból és a szemináriumokból, valamint 
a vizsgákra való felkészülésből állnak. Az akadémiai 
közeg számos más lehetőséget kínál. A tanszéken már 
néhány éve működik a hallgatók önkéntes társasága, 
a Konstantin Történelmi Társaság (Konštantínov his-
torický spolok). Tagjai káprázatos programokkal szó-
rakoztatják a többi munkatársakat a szemeszter ideje 
alatt. A hallgatók a társaságon belül saját ötleteikkel 
élhetnek és fejleszthetik a tehetségüket. 

Ezen rendezvények egyike a tanszéki rendezvény, 
melyet az egész akadémiai év alatt izgatottan várnak 
a hallgatók. Amíg nem kötnek le minket a hallgatói 
teendők, az ígéretes történelem szakos hallgatók egy 
népszerű szórakozóhelyen találkoznak, hogy elbe-
szélgessenek, megismerjék egymást, erősítsék a kö-
zösségüket, gyakran egy tanár jelenlétében. 

Az egyetemisták életének másik kellemes része 
a tanszék által szervezett tanulmányi kirándulásokon 
való részvétel. Legalább minden szemeszterben útnak 
indulunk a múlt nyomait felkutatva, azokra a helyek-
re, ahol nemzeti és egyetemes történelmünk zajlott. 
Az évek során várakba és múzeumokba látogattunk 
el (pl. az Esztergomi Bazilikába, a bécsi hadtörténeti 
múzeumba, a Vasfüggöny Múzeumába a dél-morva-
országi Valticében, a Masaryk Múzeumban Hodo-
nínban, az Auschwitz-Birkenau-i koncentrációs tá-
borba, Csehország második legnagyobb múzeumába 
Brünnben és más történelmi városokba és helyekre).

Ezeken a kirándulásokon részt vehetsz, de még 
előnyösebb, ha a szervezésükbe is bekapcsolódsz. Ez-
által a személyiséged is fejlődhet, és nagy hasznodra 
válhat életed további részében.
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