
FELVÉTELIZŐKNEK 

 
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar – általános bemutató 
 

Fb-oldal: Debreceni Bölcsészkar – felvételizőknek: 

https://www.facebook.com/Debreceni-Bölcsészkar-felvételizőknek-109399164349590 
 

Gyere a BTK-ra: https://btk.unideb.hu/hu/node/143 
 

SZÖVEGES DOKUMENTUMOK 

 

Szakleírások (képzési programok) 2021/2022:  

 Alapképzés  

 Osztatlan tanárképzés (OMA) - nappali tagozat 

 
VIDEÓRIPORTOK: 

Egyetemisták jótanácsai felvételi előtt állóknak 

Miért jó Debrecenben bölcsésznek lenni? 

Miért jó a debreceni bölcsészkarra járni? 

Tanórákon kívüli lehetőségek a debreceni bölcsészkaron – 1. rész  

Tanórákon kívüli lehetőségek a debreceni bölcsészkaron – 2. rész 

 

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar – szakonkénti bemutatók 
 

Angol szak 
 Ismertető 

 

Francia szak 
 
SZÖVEGES DOKUMENTUM: 

 Ismertető 
 

VIDEÓRIPORTOK: 

Mihez kezdhetek francia szakkal? 

Miért jó franciául tudni? – 1. rész 

Miért jó franciául tudni? – 2. rész 

 

Informatikus könyvtáros / Könyvtárostanár szak 
 

SZÖVEGES DOKUMENTUMOK: 

 Ismertető 

 Mit nyújt a könyvtár szak? 

 

Kommunikáció- és médiatudomány szak 
 

SZÖVEGES DOKUMENTUM: 

 Ismertető 
 

VIDEÓRIPORTOK: 

Mit lehet tanulni a kommunikáció szakon? – 1. rész 

https://www.facebook.com/Debreceni-B%C3%B6lcs%C3%A9szkar-felv%C3%A9teliz%C5%91knek-109399164349590
https://btk.unideb.hu/hu/node/143
https://btk.unideb.hu/hu/node/79
https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Szervezeti%20t%C3%A1rak/Kari%20t%C3%A1rak/BTK/Dokumentumt%C3%A1r/Oktat%C3%A1s/Mesterk%C3%A9pz%C3%A9s/Kepzesi%20tervek/2021/Osztatlan_tanari_mesterkepzes_kepzesi_programja_2021_2022_Nappali.pdf
https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Szervezeti%20t%C3%A1rak/Kari%20t%C3%A1rak/BTK/Dokumentumt%C3%A1r/Oktat%C3%A1s/Mesterk%C3%A9pz%C3%A9s/Kepzesi%20tervek/2021/Osztatlan_tanari_mesterkepzes_kepzesi_programja_2021_2022_Nappali.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XSdTUsYVSXU
https://www.youtube.com/watch?v=vVFxUjMBdXU
https://www.youtube.com/watch?v=VkFJbrtMYAM
https://www.youtube.com/watch?v=SnRjB4sszoY
https://www.youtube.com/watch?v=6Jgub-LlT1U
https://btk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/anglisztika.pdf
https://btk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/francia.pdf
https://btk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/francia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=C9h7YpKny6o
https://www.youtube.com/watch?v=z1ZQvfaDYQA
https://www.youtube.com/watch?v=U8vN5vZwFUY
https://btk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/informatikus_konyvtaros_infografika.pdf
https://btk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/informatikus_konyvtaros_infografika.pdf
https://btk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/jelentkezesi_felhivas_informatikus_konyvtaros_konyvtarostanar.pdf
https://btk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/kommunikacio_szorolap_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hFPn16cA514


Mit lehet tanulni a kommunikáció szakon? – 2. rész 

Gyakorlati lehetőségek kommunikáció szakon – 1. rész 

Gyakorlati lehetőségek kommunikáció szakon – 2. rész 

Hallgatói élet a kommunikáció szakon – 1. rész 

Hallgatói élet a kommunikáció szakon – 2. rész 

Tanulmányi kirándulások a kommunikáció szakon 

Karrierlehetőségek a kommunikáció szakkal – 1. rész 

Karrierlehetőségek – kommunikáció szakos diplomával – 2. rész 

Külföldi munkalehetőségek – egy kommunikáció szakos hallgató példája 

 

Közösségszervezés szak 
 
SZÖVEGES DOKUMENTUM: 

 Ismertető 

 

VIDEÓRIPORTOK: 

Miért tanulj közösségszervezés BA szakon? 

Mit lehet tanulni közösségszervezés BA szakon? 

Mit csinálnak a közösségszervezők? – 1. rész 

Mit csinálnak a közösségszervezők? – 2. rész 

Élet a közösségszervezés szakon – 1. rész 

Élet a közösségszervezés szakon – 2. rész 

Gyakorlati lehetőségek a közösségszervezés BA szakon 

Szakmai tanulmányutak a közösségszervezés BA szakon 

Ösztöndíjlehetőségek a közösségszervezés BA szakon 

Tudományos megmérettetések a közösségszervezés BA szakon 

Mit köszönhetek az egyetemnek és a közösségszervezés szaknak? – 1. rész 

Mit köszönhetek az egyetemnek és a közösségszervezés szaknak? – 2. rész 

Közösségszervező szakemberek jótanácsai 

 

Közösségi művelődés tanára szak 
 
SZÖVEGES DOKUMENTUM: 

 Ismertető 
 

VIDEÓRIPORTOK: 

Mit lehet tanulni közösségi művelődés tanára szakon? 

Miért jó közösségi művelődés tanára szakra járni? – 1. rész 

Miért jó közösségi művelődés tanára szakra járni? – 2. rész  

Hallgatói élet a közösségi művelődés tanára szakon – 1. rész 

Hallgatói élet a közösségi művelődés tanára szakon – 2. rész 

Szakmai tanulmányutak közösségi művelődés tanára szakon 

Karrierlehetőségek közösségi művelődés tanára szakkal 

 

Latin szak:  
 

VIDEÓRIPORTOK: 

Miért jó latin szakosnak lenni? 

Miért tanuljak a latin szakon? – 1. rész 

Miért tanuljak a latin szakon? – 2. rész 

Mit lehet tanulni a latin szakon? – 1. rész 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzA2zK7J6nA
https://www.youtube.com/watch?v=ljYM-zWmurk
https://www.youtube.com/watch?v=_piQVgBdeKI
https://www.youtube.com/watch?v=hn3CdLGeKWI
https://www.youtube.com/watch?v=P5Zv8DA4gi0
https://www.youtube.com/watch?v=M0F_GTeXG3E
https://www.youtube.com/watch?v=MlgSgo48Qd0
https://www.youtube.com/watch?v=XuW5_-5pLao
https://www.youtube.com/watch?v=Az-zh6F-3ds
https://btk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/muvelodestudomany.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MYowK1b6R-4
https://www.youtube.com/watch?v=7A-PAzBtnm8
https://www.youtube.com/watch?v=RuJ68Y7yimI
https://www.youtube.com/watch?v=0sevmiw0iTw
https://www.youtube.com/watch?v=7mLlQDlX3uk
https://www.youtube.com/watch?v=x8T1hSvejEM
https://www.youtube.com/watch?v=KHEWigskxWo
https://www.youtube.com/watch?v=EangEtxnbcY
https://www.youtube.com/watch?v=Cfu6zfb_ACM
https://www.youtube.com/watch?v=3Ak5g6FB5j4
https://www.youtube.com/watch?v=ZAOKhZRMHSY
https://www.youtube.com/watch?v=XtAOSxI66Bc
https://www.youtube.com/watch?v=ItaaRtxpSOU
https://btk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/muvelodestudomany.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YAkGMeS98uk
https://www.youtube.com/watch?v=IM7_t6-SQYs
https://www.youtube.com/watch?v=YyN3mYXrVXU
https://www.youtube.com/watch?v=0NS4g54tRT8
https://www.youtube.com/watch?v=YVsXGTriKCI
https://www.youtube.com/watch?v=d_Niez1wbJw
https://www.youtube.com/watch?v=WUJ1G4x7pGM
https://www.youtube.com/watch?v=RP3oYUNYqJk
https://www.youtube.com/watch?v=IBLJ_lsRGNY
https://www.youtube.com/watch?v=ul5efSrG9Wk
https://www.youtube.com/watch?v=pEac_AYqP30


Mit lehet tanulni a latin szakon? – 2. rész 

Hallgatói élet a latin szakon 

Tanórákon kívüli lehetőségek a latin szakon 

Karrierlehetőségek a latin szakkal – 1. rész 

Karrierlehetőségek a latin szakkal – 2. rész 

 

Magyar szak 
 
SZÖVEGES DOKUMENTUM: 

 Ismertető 
 

VIDEÓRIPORTOK: 

Mit lehet tanulni a magyar szakon? – 1. rész 

Mit lehet tanulni a magyar szakon? – 2. rész 

Mit lehet tanulni a magyar szakon? – 3. rész 

Mit lehet tanulni a magyar szakon? – 4. rész 

Mit lehet tanulni a magyar szakon? – 5. rész 

Mit lehet tanulni a magyar szakon? – 6. rész 

Hallgatói élet a magyar szakon – 1. rész 

Hallgatói élet a magyar szakon – 2. rész 

Tanórákon kívüli lehetőségek a magyar szakon – 1. rész 

Tanórákon kívüli lehetőségek a magyar szakon – 2. rész 

Tanórákon kívüli lehetőségek a magyar szakon – 3. rész 

Tanórákon kívüli lehetőségek a magyar szakon – 4. rész 

Külföldi ösztöndíjak a magyar szakon – 1. rész 

Külföldi ösztöndíjak a magyar szakon – 2. rész 

Karrierlehetőségek magyar szakkal – 1. rész 

Karrierlehetőségek magyar szakkal – 2. rész 

Karrierlehetőségek magyar szakkal – 3. rész 

Karrierlehetőségek magyar szakkal – 4. rész 

Karrierlehetőségek magyar szakkal – 5. rész 

Mit köszönhetek a magyar szaknak? – Szabó Dániel 

 

Holland (Néderlandisztika) szak 
 
SZÖVEGES DOKUMENTUM: 

 Ismertető 

 

VIDEÓRIPORTOK: 

Mit tanulhatsz néderlandisztika szakon? 

Miért tanuljak néderlandisztika szakon Debrecenben? – 1. rész 

Miért tanuljak néderlandisztika szakon? – 2. rész 

Miért tanuljak néderlandisztika szakon? – 3. rész 

Néderlandisztika – élet a szakon 

Néderlandisztika – Tanórán kívüli lehetőségek 

Kirándulások, ösztöndíjak a néderlandisztika szakon 

Néderlandisztika – Karrierlehetőségek 1. 

Néderlandisztika – Karrierlehetőségek 2. 

Néderlandisztika – Karrierlehetőségek 3. 

Néderlandisztika – Karrierlehetőségek 4. 

Karrierlehetőségek néderlandisztika szakkal – 5. rész 

https://www.youtube.com/watch?v=CS4e7ZyePJU
https://www.youtube.com/watch?v=MqI43Fd_9mQ
https://www.youtube.com/watch?v=4XWEAELQUrY
https://www.youtube.com/watch?v=AMo67NBzesk
https://www.youtube.com/watch?v=pC8QNG3rGj0
https://btk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/magyar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-fIkfUywYP0
https://www.youtube.com/watch?v=af3eMsDdR5w
https://www.youtube.com/watch?v=BNXgB4VvXW4
https://www.youtube.com/watch?v=XnxgfpNYLnU
https://www.youtube.com/watch?v=grlD5XzKOjE
https://www.youtube.com/watch?v=dzFHy2HJa8U
https://www.youtube.com/watch?v=TIIZ5glnhvg
https://www.youtube.com/watch?v=59gUKYXOZbk
https://www.youtube.com/watch?v=AN9UgTjdS3Q
https://www.youtube.com/watch?v=pAwLW3RvPJQ
https://www.youtube.com/watch?v=OPlP9YxkLUI
https://www.youtube.com/watch?v=IY2SwFF_WoI
https://www.youtube.com/watch?v=O2tqq_rUZ5s
https://www.youtube.com/watch?v=f9c2w0OBOco
https://www.youtube.com/watch?v=TUUNt7t7dH0
https://www.youtube.com/watch?v=1ZQXyFy5OAs
https://www.youtube.com/watch?v=kacLkN-EF80
https://www.youtube.com/watch?v=HLtGEkCTVKw
https://www.youtube.com/watch?v=zHYmozoSvu8
https://www.youtube.com/watch?v=hfDgaJ_Uf9E
https://btk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/nederlandisztika_0.pdf
https://btk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/nederlandisztika_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=puuNeZVIdqs
https://www.youtube.com/watch?v=B14WZANYfuI
https://www.youtube.com/watch?v=tx8kJKPtLpo
https://www.youtube.com/watch?v=44OzcSagjIs
https://www.youtube.com/watch?v=1NnDh03bcug
https://www.youtube.com/watch?v=oNEKGedEO5Y
https://www.youtube.com/watch?v=tjkn080Iumw
https://www.youtube.com/watch?v=npyN4UUsgLk
https://www.youtube.com/watch?v=PJRHHDjVIo4
https://www.youtube.com/watch?v=8Spcqu0HY9Q
https://www.youtube.com/watch?v=H433lSqMBP8
https://www.youtube.com/watch?v=l2qETiGeWOQ


Német szak 

 
SZÖVEGES DOKUMENTUM: 

 Ismertető 
 

VIDEÓRIPORTOK: 

Mit tanulhatsz a német szakon? 

Miért tanuljak germanisztika szakon? – 1. rész 

Miért tanuljak germanisztika szakon? – 2. rész 

Miért tanuljak germanisztika szakon? – 3. rész 

Miért tanuljak germanisztika szakon? – 4. rész 

Miért tanuljak germanisztika szakon? – 5. rész 

Miért tanuljak germanisztika szakon? – 6. rész 

Hallgatói élet a germanisztika szakon 

Tanórákon kívüli lehetőségek a német szakon 

Mihez kezdhetsz a német szakkal? 

 

Nemzetközi tanulmányok szak 

 
SZÖVEGES DOKUMENTUM: 

 Ismertető 

 

Néprajz / Hon- és Népismeret szak 
 
SZÖVEGES DOKUMENTUM: 

 Ismertető 
 

VIDEÓRIPORTOK: 

Mit tanulhatok a Néprajzi Tanszéken? 

Miért jó néprajz szakosnak lenni? – 2. rész 

Miért jó néprajz szakosnak lenni? – 3. rész  

Miért jó néprajz szakosnak lenni? – 4. rész  

Miért jó néprajz szakosnak lenni? – 5. rész  

Miért jó néprajz szakosnak lenni? – Csiszár Imre  

Miért lettem néprajzos? – Kurucz GrétaHallgatói élet a Néprajzi Tanszéken 

Tanórákon kívüli lehetőségek a Néprajzi Tanszéken – 1. rész 

Tanórákon kívüli lehetőségek a Néprajzi Tanszéken – 2. rész 

Tanórán kívüli lehetőségek a Néprajzi Tanszéken – 3. rész 

Mihez kezdhetsz a néprajzos diplomával? – 1. rész 

Mihez kezdhetsz a néprajzos diplomával? – 2. rész  

 

Olasz szak 
 
SZÖVEGES DOKUMENTUM: 

 Ismertető 
 

VIDEÓRIPORTOK: 

Miért érdemes az olasz tanszéken tanulni? 

Hallgatói élet az olasz szakon 

Tanórákon kívüli lehetőségek az olasz szakon 

Ösztöndíj lehetőségek az olasz szakkal 

https://btk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/germanisztika.pdf
https://btk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/germanisztika.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=niR6mXzrC6E
https://www.youtube.com/watch?v=SeqWU6m5r90
https://www.youtube.com/watch?v=SwdihXZ9gTs
https://www.youtube.com/watch?v=vQ-Yr838QRw
https://www.youtube.com/watch?v=VHnAaO3Gjvw
https://www.youtube.com/watch?v=f0Ic1GOSjg8
https://www.youtube.com/watch?v=IYaTtPNZbIg
https://www.youtube.com/watch?v=-LoAfE-eB1A
https://www.youtube.com/watch?v=frP8cKpqcuk
https://www.youtube.com/watch?v=1Oetxs5bYko
https://btk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/nemzetkozi-tanulmanyok-2019_0.pdf
https://btk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/neprajz.pdf
https://btk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/neprajz.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vQcGHmFzEEA
https://www.youtube.com/watch?v=fta6pZbj4dw
https://www.youtube.com/watch?v=GRkfjYzw1TI
https://www.youtube.com/watch?v=ryVtiAwbpBU
https://www.youtube.com/watch?v=QY_m9Wg9c90
https://www.youtube.com/watch?v=_cP6KzD-fUo
https://www.youtube.com/watch?v=Tlyf58muTgQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tlyf58muTgQ
https://www.youtube.com/watch?v=DQlG2EO7Nmk
https://www.youtube.com/watch?v=4YuE5UpZWsI
https://www.youtube.com/watch?v=s8r2mYzoWC4
https://www.youtube.com/watch?v=skszTSLjslY
https://www.youtube.com/watch?v=gdzBEyH4bFE
https://btk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/olasz.pdf
https://btk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/olasz.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Fh_-hC8Xd2w
https://www.youtube.com/watch?v=Wn_mAbBT9Ak
https://www.youtube.com/watch?v=f9ehg6YpNRA
https://www.youtube.com/watch?v=GsDapG1JAmQ


Mit köszönhetek az olasz szaknak? 

Karrierlehetőségek olasz szakos diplomával – 1. rész 

Karrierlehetőségek olasz szakos diplomával – 2. rész 

 

Orosz szak 
 

SZÖVEGES DOKUMENTUM: 

 Ismertető 
 

VIDEÓRIPORTOK: 

Mit lehet tanulni a Szlavisztikai Intézetben? – 1. rész 

Mit lehet tanulni a Szlavisztikai Intézetben? – 2. rész 

Miért érdemes oroszt tanulni? 

Miért tanuljak szlavisztikát? – 1. rész 

Miért tanuljak szlavisztikát? – 2. rész 

Hallgatói élet a Szlavisztikai Intézetben – 1. rész 

Hallgatói élet a Szlavisztikai Intézetben – 2. rész 

Tanórákon kívüli lehetőségek a Szlavisztikai Intézetben – 1. rész 

Tanórákon kívüli lehetőségek a Szlavisztikai Intézetben – 2. rész 

Tanórákon kívüli lehetőségek a Szlavisztikai Intézetben – 3. rész 

Nemzetközi kapcsolatok a Szlavisztikai Intézetben – 1. rész 

Nemzetközi kapcsolatok a Szlavisztikai Intézetben – 2. rész 

Nemzetközi kapcsolatok a Szlavisztikai Intézetben – 3. rész 

Karrierlehetőségek szlavisztika szakokkal – 1. rész 

Karrierlehetőségek szlavisztika szakokkal – 2. rész 

Karrierlehetőségek szlavisztika szakokkal – 3. rész 

 

Pedagógia szak 
 
SZÖVEGES DOKUMENTUM: 

 Ismertető 
 

VIDEÓRIPORTOK: 

Mit lehet tanulni a pedagógia BA szakon? 

Miért tanuljak pedagógia BA szakon? 

Hallgatói élet a pedagógia BA szakon 

Tanórákon kívüli lehetőségek a pedagógia BA szakon 

Karrierlehetőségek a pedagógia BA szakkal 

 

Politikatudományok szak 
 

SZÖVEGES DOKUMENTUM: 

 Ismertető 
 

VIDEÓRIPORTOK: 

Mit lehet tanulni a politikatudományok BA szakon? – 1. rész 

Mit lehet tanulni a politikatudományok BA szakon? – 2. rész 

Miért tanuljak a Debreceni Egyetemen politológiát? 

Hallgatói élet a politikatudományok BA szakon – 1. rész 

Hallgatói élet a politikatudományok BA szakon – 2. rész 

Tanórán kívüli lehetőségek a politológia szakon 

Tanulmányi versenyek a politológia szakon 

https://www.youtube.com/watch?v=Ac9BWO0lE5Q
https://www.youtube.com/watch?v=C1H30B0_ykA
https://www.youtube.com/watch?v=aevaNgrJIqA
https://btk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/szlavisztika.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WJjNsyxIE4s
https://www.youtube.com/watch?v=GdHg5RTCKj8
https://www.youtube.com/watch?v=A5jc5WcMgTw
https://www.youtube.com/watch?v=s6_tJYzD8KY
https://www.youtube.com/watch?v=y4xLk2NjxTU
https://www.youtube.com/watch?v=WytuICHwyf8
https://www.youtube.com/watch?v=okBAiRjqfgA
https://www.youtube.com/watch?v=yVnzJq4s0mg
https://www.youtube.com/watch?v=1aqd-QOfxso
https://www.youtube.com/watch?v=CsTZ2-ml8Ho
https://www.youtube.com/watch?v=t2r9FUs9zG8
https://www.youtube.com/watch?v=X9EE79BkuK4
https://www.youtube.com/watch?v=6Z2J0tAA-DI
https://www.youtube.com/watch?v=OgyL-GselRo
https://www.youtube.com/watch?v=ye7zDYdrKX8
https://www.youtube.com/watch?v=p3NzJPPhnMo
https://btk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/pedagogia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_DGlQ-fQpoQ
https://www.youtube.com/watch?v=fs8TNg-PoPg
https://www.youtube.com/watch?v=ts6r5tvef3s
https://www.youtube.com/watch?v=fmQMHVmsQA8
https://www.youtube.com/watch?v=PcMduc5NjI0
https://btk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/XXX.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iR5-CiOyWdQ
https://www.youtube.com/watch?v=tK8ygz5IZ6I
https://www.youtube.com/watch?v=j8rtTKG_IOM
https://www.youtube.com/watch?v=jcL_2NcJDTs
https://www.youtube.com/watch?v=uKvrpCZBGYI
https://www.youtube.com/watch?v=clsu9GDUTaw
https://www.youtube.com/watch?v=yIA6MyMY0x0


Szakmai gyakorlatok a politológia szakon 

Karrierlehetőségek politológia szakkal 

Mit köszönhetek a debreceni politológia szaknak? 

 

Pszichológia szak 
 
SZÖVEGES DOKUMENTUM: 

 Ismertető 
 

VIDEÓRIPORTOK: 

Miért tanuljam Debrecenben a pszichológiát? 

Mit lehet tanulni a pszichológia BA szakon? – 1. rész 

Mit lehet tanulni a pszichológia BA szakon? – 2. rész 

Hallgatói élet a pszichológia szakon – 1. rész 

Hallgatói élet a pszichológia szakon – 2. rész 

Hallgatói élet a pszichológia szakon – 3. rész 

Mentorprogram és tehetséggondozás a Pszichológia Intézet hallgatóinak 

Szakkollégiumi lehetőségek a pszichológia szakosoknak (is) 

Karrier pszichológia szakos diplomával 

 

Szabad bölcsészet / Etika szak 
 
SZÖVEGES DOKUMENTUM: 

 Ismertető 
 

VIDEÓRIPORTOK: 

Miért tanuljak filozófiát/szabad bölcsészetet? – 1. rész 

Miért tanuljak filozófiát/szabad bölcsészetet? – 2. rész 

Mit tanulhatsz a Filozófia Intézetben? – 1. rész 

Mit tanulhatsz a Filozófia Intézetben? – 2. rész 

Hallgatói élet a Filozófia Intézetben – 1. rész 

Hallgatói élet a Filozófia Intézetben – 2. rész 

Tanórákon kívüli lehetőségek a Filozófia Intézetben – 1. rész 

Tanórákon kívüli lehetőségek a Filozófia Intézetben – 2. rész  

Tanórákon kívüli lehetőségek a Filozófia Intézetben – 3. rész 

Ösztöndíj lehetőségek filozófia/szabadbölcsész szakosként 

Karrierlehetőségek filozófia és szabadbölcsész szakosként – 1. rész 

Karrierlehetőségek filozófia és szabadbölcsész szakosként – 2. rész 

 

Szociális munka szak 
 
SZÖVEGES DOKUMENTUM: 
 Ismertető 

 

VIDEÓRIPORTOK 

Mit lehet tanulni szociális munka BA szakon? 

Miért jó szociális munka szakra járni? 

Hallgatói élet a szociális munka szakon – 1. rész 

Hallgatói élet a szociális munka szakon – 2. rész 

Gyakorlati lehetőségek szociális munka szakon – 1. rész 

Gyakorlati lehetőségek szociális munka szakon – 2. rész 

https://www.youtube.com/watch?v=hjIkrq2mU5E
https://www.youtube.com/watch?v=NmT2zkVv7YI
https://www.youtube.com/watch?v=8twZR7-DUek
https://btk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/pszichologia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dzSe2JvH3j8
https://www.youtube.com/watch?v=BMcrf_7l8Zw
https://www.youtube.com/watch?v=HakJfOClbNo
https://www.youtube.com/watch?v=GvgpaamFtWg
https://www.youtube.com/watch?v=iJ9fFEA2z_c
https://www.youtube.com/watch?v=uGBNenDLDeg
https://www.youtube.com/watch?v=JYvxMlggmgg
https://www.youtube.com/watch?v=AvBR0iDbcVw
https://www.youtube.com/watch?v=sh3218qg_Ko
https://btk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/szabad-bolcseszet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dIe8oacObzE
https://www.youtube.com/watch?v=POdCgG9jYeg
https://youtu.be/4cJ92j6s1jw
https://www.youtube.com/watch?v=DCK28N2hvns
https://www.youtube.com/watch?v=mbCERFdBtks
https://www.youtube.com/watch?v=SvD3-bb9t94
https://www.youtube.com/watch?v=onvYjXv7lgg
https://www.youtube.com/watch?v=QhSc7gs5V74
https://www.youtube.com/watch?v=WkZF7kSDxSY
https://www.youtube.com/watch?v=tk54TFl4yCU
https://www.youtube.com/watch?v=euqndrECoow
https://www.youtube.com/watch?v=k3OuLPSeMLQ
https://btk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/szociologia.pdf
https://btk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/szociologia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PUBnTN_NBcc
https://www.youtube.com/watch?v=OnUjd7rE1aY
https://www.youtube.com/watch?v=sVLCMbIRYgA
https://www.youtube.com/watch?v=mgfhZsAAhas
https://www.youtube.com/watch?v=Rh5z217TYVc
https://www.youtube.com/watch?v=_OJP8ShoiZU


Karrierlehetőségek szociális munka szakkal – 1. rész 

Karrierlehetőségek szociális munka szakkal – 2. rész 

 

Szociológia szak 
 

SZÖVEGES DOKUMENTUM: 

 Ismertető 
 

VIDEÓRIPORTOK: 

Mit lehet tanulni szociológia BA szakon? – 1. rész 

Mit lehet tanulni szociológia szakon? – 2. rész 

Hallgatói élet a szociológia szakon – 1. rész 

Hallgatói élet a szociológia szakon – 2. rész 

Ösztöndíjlehetőségek a szociológia szakon 

Szakmai gyakorlati lehetőségek szociológia szakon 

Karriertámogatás a szociológia tanszéken 

Karrierlehetőségek szociológia szakkal – 4. rész 

Karrierlehetőségek szociológia szakkal – 1. rész 

Karrierlehetőségek szociológia szakkal – 3. rész 

Karrierlehetőségek szociológia szakkal – 2. rész 

Mit köszönhetek a debreceni szociológia szaknak? 

 

Történelem szak 
 

SZÖVEGES DOKUMENTUM: 

 Ismertető 
 

VIDEÓRIPORTOK: 

Mit tanulhatok a Történelmi Intézetben? 

Miért tanuljak történelem szakon? – 1. rész 

Miért tanuljak történelem szakon? – 2. rész 

Miért tanuljak történelem szakon? – 3. rész 

Élet a szakon a Történelmi Intézetben 

Tanórán kívüli lehetőségek a Történelmi Intézetben 

Karrierlehetőségek – Történelmi Intézet 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AEUmAkdewfQ
https://www.youtube.com/watch?v=OK1SzCKrDS4
https://btk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/szociologia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1Mb21BQbt5I
https://www.youtube.com/watch?v=XyFOcWQvPJI
https://www.youtube.com/watch?v=Qz43Rl60t8o
https://www.youtube.com/watch?v=c02VnEBtdpY
https://www.youtube.com/watch?v=X09VFav3TDE
https://www.youtube.com/watch?v=mqE7jlGC5tk
https://www.youtube.com/watch?v=1ByEX_IHkAo
https://www.youtube.com/watch?v=E0vAK-Mk2YE
https://www.youtube.com/watch?v=M6YL0F_n34I
https://www.youtube.com/watch?v=Cu3CrnsAub8
https://www.youtube.com/watch?v=73vbZqm_Tfg
https://www.youtube.com/watch?v=l-Jpmi801XE
https://btk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/tortenelem.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vKxQSUee4BA
https://www.youtube.com/watch?v=zl9fYdDOrIQ
https://www.youtube.com/watch?v=h2UQ15JlUdM
https://www.youtube.com/watch?v=d1ll2yNNm7Q
https://www.youtube.com/watch?v=SboAf1lAt8M
https://www.youtube.com/watch?v=MDuDKKhRAAw
https://www.youtube.com/watch?v=K7AGhC9EBNA

