ANGOL-AMERIKAI
INTÉZET

D E BT K

SCAN ME

ANGLISZTIKA alapszak (BA)
Mit tanulhatsz a képzés során?

• Angolszász és velük kapcsolatban álló országok
kultúrája
• Irodalom-, történelem- és kultúratudomány,
médiakutatás, filmesztétika, nyelvészet, nyelvelsajátítás, politikatörténet, társadalomtörténet, filozófia
• Üzleti angol
• Fordítás
• Felsőfokú angoltudás szóban és írásban

Mit kínálunk még?

Mesterképzéseink (MA) figyelembe veszik a modern munkaerőpiaci követelményeket és a tudományosság szempontját. Ugyanezen a szakon
nálunk lehetőséged van mester szakos (MA) tanulmányok folytatására:
• Anglisztika
• Amerikanisztika
• Angol nyelv és kultúra tanára
• Fordító és tolmács

Mire tesz alkalmassá a diplomád?

Olyan kulturális szakemberré válsz, aki műveltségét, magas szintű nyelvtudását, elemzőképességét és fejlett kritikai gondolkodását például az
alábbi területeken kamatoztathatja:
• Kulturális kapcsolatok
• Szervezői feladatok ellátása
• Kommunikáció és média
• Idegenforgalom
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Munkarend

6 félév

nappali tagozat
(kb. 80 fő),
levelező tagozat (kb. 20 fő)
Specializáció

nappalis: Anglisztika, Amerikanisztika (2 féléves) +
Üzleti Angol, Angol-Magyar Fordítás (4 féléves)
levelezős: Anglisztika, Amerikanisztika (2 féléves) +
Üzleti Angol (4 féléves)
Előző évek ponthatárai
2016: ANA 356, ALK 298
2017: ANA 376, ANK 430, ALK 282
2018: ANA 348, ANK 400, ALK 280

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS
• Több mint 60 éves tanárképzési tapasztalatával
az Angol-Amerikai Intézet színvonalas kurzusokat kínál osztatlan tanárképzéses hallgatóinak.
• Az alapozó és differenciált szakmai ismereteket
nyújtó kurzusok magas szintű nyelvtudást biztosítanak és megismertetik a hallgatókat az angol
nyelvészet, az alkalmazott nyelvészet, az angol
nyelvű kultúrák és irodalmak kulcsfogalmaival.
• A tanári pályára való felkészülés során a hallgatók megismerkednek az idegen nyelv tanításának és tanulásának elméleti és gyakorlati kérdéseivel is.
Képzés ideje

Munkarend

10-12 félév

szakpár függvényében
3-25 fő,
összesen kb. 90 fő

ANGOL-AMERIKAI INTÉZET

Képzés ideje

Előző évek ponthatárai
2016: 300-398 szakpár függvényében
2017: 313-428 szakpár függvényében
2018: 316-383 szakpár függvényében
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