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Mit tanulhatsz a képzés során?
• írásbeli és szóbeli német kommunikációs készségeket 

(anyanyelvű lektorokkal) 
• kulturális ismereteket, médiaismereteket 
• irodalmi és nyelvészeti alapismereteket 
• német nyelvű informatikai ismereteket 
• üzleti ismereteket a BSC-szektorban

Mit kínálunk még?
• ösztöndíjas részképzést Németországban és Ausztri-

ában 
• képzési szintenként Erasmus-ösztöndíjakat hét ne-

ves német és osztrák egyetemen: Salzburg, Freiburg, 
Rostock, Münster, Paderborn, Trier, Augsburg 

• DAAD, ÖAD, Ceepus ösztöndíjakat 
• tanulmányaidat   folytathatod   mesterszakon,   tanul-

hatsz német nyelven vállalati menedzsmentet,   lehet   
belőled  fordító-tolmács  vagy német nyelvtanár is

Mire tesz alkalmassá a diplomád?
• a német nyelv használatára felsőfokú C típusú nyelv-

vizsga szintjén 
• alapszintű tolmácsolásra és fordításra 
• német nyelvű országok társadalmi, gazdasági, környe-

zeti problémáiról megszerzett tudásod alkalmazására 
• nyelvi közvetítői szerep betöltésére a kulturális kapcso-

latok terén, az idegenforgalomban, a gazdasági életben 
• német nyelvű kommunikációs és szervezői feladatok 

ellátására önkormányzatoknál
• ügyfélszolgálati munkakör betöltésére nemzetközi 

cégeknél 
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TKépzés ideje Munkarend

6 félév nappali

Specializáció

Kulturális projektmenedzsment

Előző évek ponthatárai

2016: ANA – 283, ANK – 283, 2017: ANA – 314, ANK – 
314, 2018: ANA – 309, ANK – 309

Továbbtanulási lehetőség
• Ugyanezen a szakon, BA diplomád megszerzése 

után, nálunk lehetőséged van mester szakos (MA) 
tanulmányok folytatására is:  Német nyelv, kultú-
ra és irodalom MA 

Képzés ideje Munkarend

4 félév nappali

Specializáció

1. Német nyelv-, irodalom- és kultúratudomány
2. Fordítás és európai uniós ismeretek 

Előző évek ponthatárai

2018: MNA – 74, MNK – ni

Fordító és tolmács mesterképzés  

Képzés ideje Munkarend

4 félév nappali

Előző évek ponthatárai

2016: MNA – 69, MNK – 68
2017: MNA – 66, MNK – 90
2018: MNA – 71, MNK – 66

Osztatlan Német nyelv és kultúra tanára 

Képzés ideje Munkarend

10/12 félév nappali

Előző évek ponthatárai

2018: (341, 322, 356)
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