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Mit tanulhatsz a képzés során?
• holland nyelvet
• országismeretet Hollandiáról és Belgiumról 
• irodalmat
• nyelvészetet
• kultúra- és médiatudományt 
• fordítást, gazdasági szaknyelvet
• specializációban holland üzleti kommunikációt

Mit kínálunk még?
• „hollandos” kulturális programokat 
• szakmai tanulmányutakat
• ösztöndíjas nyári egyetemi lehetőségeket Hollandiá-

ban és Belgiumban
• féléves vagy éves nemzetközi ösztöndíj lehetőségeket 

az Erasmus, Campus Mundi és CEEPUS program ke-
retében

Hol helyezkedhetsz el?
• hazai és multinacionális kis-, közép- és nagyvállala-

toknál
• a diplomáciában (külképviseleti szerveknél)
• az Európai Unió intézményeiben 
• médiában, múzeumokban, könyvtárakban stb.
• az idegenforgalom, turizmus világában
• a fordítás, tolmácsolás területén
• a közigazgatásban

A holland nyelv ismerete nem előfeltétele a tanulmá-
nyok megkezdésének!
Felvételi feltétel: emelt szintű érettségi angol vagy né-
met nyelvből
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KKépzés ideje Munkarend

6 félév Nappali állami vagy levelező 

Specializáció

holland üzleti kommunikáció, Dutch Literature and 
Culture in a Central Europaen Context 

Előző évek ponthatárai

2018: ANÁ, ANK: 290; 2017: ANÁ: 284; ANÁ: 281

Továbbtanulási lehetőség
• Ugyanezen a szakon, BA diplomád megszerzése után, 

nálunk lehetőséged van mester szakos (MA) tanulmá-
nyok folytatására is. Fordító és tolmács mesterképzési 
szak – fordító szakirány 

Képzés ideje Munkarend

4 félév MNÁ

Előző évek ponthatárai

2016: 69, 2017: 66, 2018: 71;

HOLLAND NYELV 
ÉS KULTÚRA TANÁRA

Osztatlan tanári mesterszak (kétszakos kép-
zésben)

Mire tesz alkalmassá a diplomád?
• taníthatsz 
• általános és középiskolákban
• nyelviskolákban
• felnőttképzési intézményekben
• részt vehetsz 
• módszertani kutatási programokban
• oktatásfejlesztésben
• folytathatod a tanulmányaidat doktori képzésben 

Képzés ideje Előző évek ponthatárai

11 félév

2018: angol nyelv és kultúra-hol-
land nyelv és kultúra ONÁ: 334
német nyelv és kultúra-holland 

nyelv és kultúra ONÁ: 310
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