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FINN FINN ÉÉS SKANDINS SKANDINÁÁV V 
NYELVEK NYELVEK ÉÉS KULTS KULTÚÚRRÁÁKK

BABA--specializspecializáácicióó
a Ba Böölcslcséészettudomszettudomáányi Karonnyi Karon
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HOGYAN jelentkezhetsz hozzHOGYAN jelentkezhetsz hozzáánk?nk?

MIMIÉÉRT gyere hozzRT gyere hozzáánk tanulni?nk tanulni?

MIT tanulhatsz nMIT tanulhatsz náálunk?lunk?
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HOGYAN jelentkezhetsz hozzHOGYAN jelentkezhetsz hozzáánk?nk?

♦♦ A kA kéépzpzéés ns néégy fgy fééllééves, ves, 50 50 krediteskredites..

♦♦ Az alapkAz alapkéépzpzéés s bbáármelyik hallgatrmelyik hallgatóójaja felveheti a felveheti a speciaspecia--lizlizáácicióótt, , 
a ba böölcslcséészek mellett az orvosi, termszek mellett az orvosi, terméészettudomszettudomáányi, mnyi, műűszaki, szaki, 
informatikai, agrinformatikai, agráár karokra jr karokra jáárróó hallgathallgatóók is.k is.

♦♦ A finn vagy svA finn vagy svééd nyelvtudd nyelvtudáás s nem elnem előőfeltfeltéételtel..

♦♦ Akinek ez az elsAkinek ez az elsőő specializspecializáácicióójaja (BTK: anglisztika, (BTK: anglisztika, 
germanisztika, magyar, ngermanisztika, magyar, nééprajz, pedagprajz, pedagóógia, gia, romanisztikaromanisztika, , 
szabad bszabad böölcslcséészet, szlavisztika szet, szlavisztika éés ts töörtrtéénelem szakos hallgatnelem szakos hallgatóó),),
annak annak ingyenesingyenes a ka kéépzpzéés.s.

♦♦ A tA tööbbieknek fizetbbieknek fizetőős, fs, féélléévente vente 72.00072.000 Ft.Ft.
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MIMIÉÉRT gyere hozzRT gyere hozzáánk tanulni?nk tanulni?

♦♦ KitKitűűnnőő munkalehetmunkalehetőősséégek gek 

♦♦ JJóó öösztsztööndndííjakjak

♦♦ Sok Sok éérdekes dolgot tanulhatsz nrdekes dolgot tanulhatsz náálunklunk
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KitKitűűnnőő munkalehetmunkalehetőősséégekgek
♦♦ JJóó fizetfizetéés s MagyarorszMagyarorszáágon. A gon. A multikmultik szszíívesen fogadjvesen fogadjáák k 

a finn/sva finn/svééd nyelvtudd nyelvtudáással rendelkezssal rendelkezőőket. ket. 

♦♦ TolmTolmáácsokracsokra, , fordfordííttóókrakra is szis szüükskséég van, kevesen tudnakg van, kevesen tudnak
magas szinten finnmagas szinten finnüül/svl/svééddüül.l.

♦♦ FinnorszFinnorszáágban gban éés Svs Svéédorszdorszáágban viszonylag gban viszonylag kköönnynnyűű
munkmunkáátt vváállalni.llalni.

♦♦ KitKitűűnnőőek az ottani ek az ottani munkafeltmunkafeltéételektelek, magasak a , magasak a fizetfizetééseksek..

♦♦ SkandinSkandinááviviáában mindenki tud ban mindenki tud angolulangolul,, de a hosszabb de a hosszabb 
ttáávvúú munkavmunkaváállalllalááshoz szshoz szüüksksééges a ges a finn/svfinn/svéédd nyelvtudnyelvtudááss..
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JJóó öösztsztööndndííjakjak

♦♦ Nagyon sok Nagyon sok öösztsztööndndííjatjat biztosbiztosíítunk Finnorsztunk Finnorszáágba gba 
éés s ÉÉsztorszsztorszáágba.gba.

♦♦ HHááromhetes romhetes nynyáári egyetemiri egyetemi kurzus.kurzus.

♦♦ FFééllééves ves ErasmusErasmus--öösztsztööndndííjj..

♦♦ EgyEgyééves ves kutatkutatóóii öösztsztööndndííj. j. 

♦♦ A tanszA tanszéékrkrőől l éévente kb. vente kb. 15 hallgat15 hallgatóó kap kap öösztsztööndndííjat.jat.

♦♦ A kA kéépzpzéés sors soráán mindenki n mindenki legallegaláább egyszerbb egyszer eljut eljut 
éészakra!szakra!
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Ha kHa kíívvááncsi vagy, tncsi vagy, tőőllüünk megtudhatod, ...nk megtudhatod, ...

♦♦ milyen volt egy viking lakomamilyen volt egy viking lakoma

♦♦ hogy mihogy miéért volt Krt volt Kéékfogkfogúú egy degy dáán kirn kiráály ly éés s 
hogy mi khogy mi kööze a ze a BluetoothBluetooth--hozhoz

♦♦ hogyan jhogyan jáátssztsszáák a viking sakkot, a k a viking sakkot, a hnefataflhnefatafl--tt

♦♦ hogyan jutottak el a vikingek Amerikhogyan jutottak el a vikingek Amerikáábaba

♦♦ hogyan utaztak a vikingek a thogyan utaztak a vikingek a túúlvillviláágragra

♦♦ hogy ki volt az igazi hogy ki volt az igazi RagnarrRagnarr LoðbrLoðbróókk
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Ha kHa kíívvááncsi vagy, tncsi vagy, tőőllüünk megtudhatod, ...nk megtudhatod, ...

♦♦ hogy thogy téényleg lnyleg léétezetttezett--e a e a blblóóðugrðugr öörnrn avagy avagy 
a a „„vvéérsasrsas”” kivkivéégzgzéés a vikingekns a vikingeknééll

♦♦ hogy mi a khogy mi a küüllöönbsnbséég g FreyrFreyr éés s FreyjaFreyja kköözzöötttt

♦♦ ismerteismerte--e e NilsNils HolgerssonHolgersson HarisnyHarisnyáás s PippitPippit

♦♦ mi az IKEA hmi az IKEA húúsgombsgombóóccáának receptjenak receptje

♦♦ hogyan kell kiejteni az IKEA bhogyan kell kiejteni az IKEA búútorok nevtorok nevéétt
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Ha kHa kíívvááncsi vagy, tncsi vagy, tőőllüünk megtudhatod, ...nk megtudhatod, ...

♦♦ hol lakik a hol lakik a JoulupukkiJoulupukki éés tuds tud--e magyarule magyarul

♦♦ mi kmi kööze a Nokize a Nokiáának a gumicsizmnak a gumicsizmááhozhoz

♦♦ mimiéért egy svrt egy svééd d íírta a finn himnusztrta a finn himnuszt

♦♦ hogyan zajlik a finnek asszonycipelhogyan zajlik a finnek asszonycipelőő versenyeversenye

♦♦ mennyi a mennyi a mobiltelefondobmobiltelefondobááss vilviláágcsgcsúúcsacsa

♦♦ milyen a finnek hmilyen a finnek húúsvsvééti ti éétele, a tele, a mmäämmimmi
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Ha kHa kíívvááncsi vagy, tncsi vagy, tőőllüünk megtudhatod, ...nk megtudhatod, ...

♦♦ mimiéért isznak a finnek rt isznak a finnek éévente 168 liter kvente 168 liter káávvéétt

♦♦ mit csinmit csináálnak a finnek Szent Ivlnak a finnek Szent Iváán n ééjjeljjeléénn

♦♦ lláátnaktnak--e boszorke boszorkáányokat nyokat vappuvappu üünnepnnepéénn

♦♦ mimiéért van annyi metrt van annyi metáálzenekar Finnorszlzenekar Finnorszáágbangban

♦♦ hháány ny ééves a legves a legööregebb regebb MuumiMuumi

♦♦ ki a legjobb finn jki a legjobb finn jéégkorongozgkorongozóó
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MIT tanulhatsz nMIT tanulhatsz náálunk?lunk?
♦♦ Finn nyelv heti nFinn nyelv heti néégy gy óórráában nban néégy fgy fééllééven ven áátt

♦♦ SvSvééd nyelv heti kd nyelv heti kéét t óórráában nban néégy fgy fééllééven ven áát t 

♦♦ SkandinSkandináávia nvia néépei pei éés nyelvei  s nyelvei  

♦♦ SkandinSkandináávia tvia töörtrtéénete nete 

♦♦ FinnorszFinnorszáág  tg  töörtrtéénete nete 

♦♦ OrszOrszáágismeretgismeret

♦♦ A Baltikum nA Baltikum néépei pei éés nyelveis nyelvei
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Finn nyelvFinn nyelv
♦♦ MegtanulhaodMegtanulhaod a finn nyelv alapjait.a finn nyelv alapjait.

♦♦ Megtanulhatod az alapvetMegtanulhatod az alapvetőő nyelvtani szerkezeteket. nyelvtani szerkezeteket. 

♦♦ VVéégre meggre megéérted a metrted a metáálzenekarok szlzenekarok szöövegeit.vegeit.

♦♦ BeszBeszéélgethetsz a lgethetsz a JoulupukkivalJoulupukkival..

♦♦ VVéégre megtudod, mit jelent a finn gre megtudod, mit jelent a finn 
jjäätevedenktevedenkääsittelyjsittelyjäärjestelmrjestelmää szszóó

♦♦ El tudod visszafelEl tudod visszafeléé is olvasni is olvasni 
a a saippuakivikauppiassaippuakivikauppias szszóót.t.
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SvSvééd nyelvd nyelv
♦♦ Megtanulod a svMegtanulod a svééd nyelv alapjait.d nyelv alapjait.

♦♦ Megtudhatod, miMegtudhatod, miéért dallamos a svrt dallamos a svééd nyelv.d nyelv.

♦♦ Megtanulod az alapvetMegtanulod az alapvetőő nyelvtani szerkezeteket. nyelvtani szerkezeteket. 

♦♦ Megtanulod helyesen kiejteni a svMegtanulod helyesen kiejteni a svééd fahd fahééjas csiga jas csiga 
nevnevéét (t (kanelbullekanelbulle) ) –– ssőőt, mt, méég az elkg az elkéészszííttéésséét is t is 
megtanmegtaníítjuk.tjuk.

♦♦ Megismerheted Megismerheted AstridAstrid LindgrenLindgren regregéényeinek hnyeinek hőőseit.seit.

♦♦ Megtudhatod, mi hangzik el Megtudhatod, mi hangzik el BasshunterBasshunter DotaDota--jjáábanban..

♦♦ A svA svééd nyelv jd nyelv jóó kiindulkiindulóópont ahhoz, hogy kpont ahhoz, hogy kééssőőbb bb 
kköönnyen megtanulhass norvnnyen megtanulhass norvéégul vagy dgul vagy dáánul.nul.
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SkandinSkandináávia nvia néépei pei éés nyelvei s nyelvei 

♦♦ Kik a Kik a kvkvééneknek? ? 
♦♦ Egy lapp nyelv van vagy kilenc szEgy lapp nyelv van vagy kilenc száámi mi 

nyelvjnyelvjáárráás?s?
♦♦ Milyen a skandinMilyen a skandinááv kisebbsv kisebbséégpolitika?gpolitika?
♦♦ MegMegéértirti--e egyme egymáást egy norvst egy norvéég, egy svg, egy svééd d 

éés egy ds egy dáán?n?
♦♦ Milyen nyelv a Milyen nyelv a ffäärrööerieri??
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SkandinSkandináávia tvia töörtrtéénetenete

♦♦ Meddig tartott a viking kor?Meddig tartott a viking kor?
♦♦ Mit csinMit csinááltak a vikingek ltak a vikingek „„kküülflfööldldöönn””??
♦♦ Kik Kik íírtrtáák az izlandi k az izlandi sagsagáákatkat??
♦♦ Kik a viking mitolKik a viking mitolóógia gia éés hitvils hitviláág fg főőszereplszereplőői? i? 
♦♦ Vikingek a filmekenVikingek a filmeken
♦♦ Milyenek voltak a viking hMilyenek voltak a viking héétktkööznapok?znapok?
♦♦ Hogyan harcoltak a vikingek?Hogyan harcoltak a vikingek?
♦♦ Mi volt a viking nMi volt a viking nőők szerepe?k szerepe?
♦♦ Mit kerestek a svMit kerestek a svéédek Ukrajndek Ukrajnáában?ban?
♦♦ MiMiéért lutherrt lutheráánusok a svnusok a svéédek?dek?
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FinnorszFinnorszáág  tg  töörtrtéénetenete
♦♦ MiMiéért rt öölte meg lte meg LalliLalli Henrik pHenrik püüspspöökkööt?t?
♦♦ Ki Ki öölte meg az orosz kormlte meg az orosz kormáányznyzóót?t?
♦♦ Mi kMi kööze a finn fze a finn füüggetlensggetlenséégnek a Mikulgnek a Mikulááshoz?shoz?
♦♦ Hogyan gyHogyan győőztztéék le a finnek az oroszokat k le a finnek az oroszokat 

a II. vila II. viláághghááborborúúban?ban?
♦♦ VoltVolt--e olimpia Finnorsze olimpia Finnorszáágban?gban?
♦♦ Hogyan szaunHogyan szaunáázott zott UrhoUrho KekkonenKekkonen elnelnöök?k?
♦♦ HHáány nny nőő van a finn parlamentben?van a finn parlamentben?

♦♦ VanVan--e Magyarorsze Magyarorszáágnak tengerpartja?gnak tengerpartja?
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A Baltikum nA Baltikum néépei pei éés nyelveis nyelvei
♦♦ Ki a jKi a jéégmezgmezőők lovagja?k lovagja?
♦♦ Hogy kerHogy kerüült egy 15. szlt egy 15. száázadi magyar patikuszadi magyar patikus

ÉÉsztorszsztorszáágba?gba?
♦♦ A NA Néémet Lovagrend tmet Lovagrend tüündndööklkléése se éés buks bukáásasa
♦♦ Mi kMi kööze Bze Bááthory Istvthory Istváánnak a nnak a tartuitartui egyetemhez? egyetemhez? 
♦♦ TTéényleg a finnektnyleg a finnektőől loptl loptáák az k az éészt himnuszt?szt himnuszt?
♦♦ A A skypeskype is is éészt!szt!
♦♦ MiMiéért jrt jáárt tizenegyszer rt tizenegyszer LLöönnrotnnrot KarjalKarjaláábanban??
♦♦ TTéényleg nynyleg nyíírfakrfakééregre regre íírtak a karjalaiak?rtak a karjalaiak?
♦♦ Egy Egy vepszevepsze meg egy meg egy izsizsóórr az haz háány ny vvóótt??
♦♦ Ki az utolsKi az utolsóó llíív?v?
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TovTováábbi informbbi informáácicióókk

A tanszA tanszéék honlapja:k honlapja:
httphttp://://finnugor.arts.unideb.hufinnugor.arts.unideb.hu//

A tanszA tanszéék k FacebookFacebook--oldalaoldala::
httpshttps://://www.facebook.comwww.facebook.com//finnugor.debrecenfinnugor.debrecen

Email: Email: maticsak.sandormaticsak.sandor@@arts.unideb.huarts.unideb.hu
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GYERE, VGYERE, VÁÁRUNK!RUNK!

A A jelentkezjelentkezéésisi lapot a BTK Tanulmlapot a BTK Tanulmáányinyi
OsztOsztáálylyáának honlapjnak honlapjáárróól tl tööltheted le!ltheted le!


