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OLASZ TANSZÉK

Mit tanulhatsz a képzés során?
• Olasz nyelvgyakorlatok, írásbeli és szóbeli kom-

munikációs készségek fejlesztése olasz anya-
nyelvű lektorok segítségével.

• Kulturális ismeretek Olaszországról, ahol az 
UNESCO által védett Világörökség több mint fele 
található!

• Irodalmi, történelmi és nyelvészeti alapozó stú-
diumok.

• Olasz szaknyelvi (gazdasági, üzleti, jogi, sajtó 
stb.) kurzusok.

• Mediterrán Európa (újlatin kultúrák) specializá-
ció: az olasz mellett a spanyol, francia vagy por-
tugál nyelv díjmentes tanulása.

• Olasz minor szak: másik alapszak mellett olasz 
szakos ismeretek és minor szakos diploma 4 fél-
év alatt.

Mit kínálunk még?
• Ösztöndíjas részképzés Olaszországban – fél-

éves/egyéves Erasmus+ ösztöndíj neves olasz 
egyetemek egyikén: Róma, Milánó, Bologna, Fi-
renze, Padova, Nápoly, Messina, Catania, Saler-
no, Chieti, Cassino, Udine, Cagliari.

• Tanulmányút vagy szakmai gyakorlat Campus 
Mundi ösztöndíjjal bármely olaszországi intéz-
ménynél.
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Mire tesz alkalmassá a diplomád?
• Olasz nyelvhasználatra (felsőfokú C típusú nyelv-

vizsga).
• Tanulmányok folytatására mesterszakon: tol-

mács és fordító mesterszak a Debreceni Egyete-
men, vagy mesterképzés akár Olaszországban.

• Nyelvi közvetítői szerep betöltésére kulturális 
kapcsolatokban, idegenforgalomban, gazdasági 
életben, külképviseleti szerveknél, EU-intézmé-
nyeknél.

• Olasz kommunikációs és szervezői feladatok el-
látására tömegkommunikációs szerveknél, ön-
kormányzatoknál. 

Továbbtanulási lehetőség
• Ugyanezen a szakon, BA diplomád megszerzése 

után, nálunk lehetőséged van mester szakos (MA) 
tanulmányok folytatására is. Fordító és tolmács 
mesterképzési szak – fordító szakirány 

• Képzési idő: 4 félév, képzési forma: MNÁ; pont-
határ 2016: 69, 2017: 66, 2018: 71, MNK (227.500,- 
HUF); ponthatár 2016: 68, 2017: 90, 2018: 66

Tanárképzés
• 5+1 (iskolai gyakorlat) éves középiskolai tanár-

képzés az alábbi szakpárok valamelyikén:
• olasz–angol, olasz–biológia, olasz–fizika, olasz–

földrajz, olasz–informatika, olasz–kémia, olasz–
magyar, olasz–matematika, olasz–német, olasz–
testnevelés, olasz–történelem

Tanárképzési ösztöndíjprogram
• Klebelsberg Képzési Ösztöndíj

Képzés ideje Munkarend

6 félév
(és hallgatói irányszám): 

nappali, 5–10 fő

Specializáció

Mediterrán Európa (újlatin kultúrák)

Előző évek ponthatárai

2016 ANA: 286, ANK: 286, 2017 ANA: 292, ANK: 292
2018 ANA: 402, ANK: 402


