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ANGLISZTIKA

BA képzés

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
Képzési forma, tagozat: alapképzés, nappali vagy
levelező tagozat
Képzési idő: 6 félév
Az alapfokozat birtokában a szegedi anglisztika
szakon végzettek képessé válnak a következőkre:
• az angol nyelv és az angol nyelvű országok és
népek kultúrájának átfogó ismerete;
• az angol nyelv írásban és szóban történő használata a felsőfokú C típusú nyelvvizsgának
megfelelő szinten;
• általános szövegek alapszintű fordítása;
• a kulturális kapcsolatok terén nyelvi közvetítői
szerep betöltése;
• az önkormányzati és kulturális életben szervezői feladatok ellátása;
• tömegkommunikációs szerveknél nyelvi szervezői feladatok ellátása;
• az idegenforgalomban nyelvi közvetítői szerep
betöltése.
A nálunk végzett hallgatók rendelkeznek a megszerzett tudás kreatív felhasználásának képességével, jó együttműködő és kommunikációs készséggel és felelősségtudattal.
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HOGYAN JELENTKEZZ HOZZÁNK?
Jelentkezéskor jelöld meg az SZTE anglisztika
alapképzését.
Az anglisztika alapképzés előfeltétele az emelt
szintű érettségi angolból.
Az anglisztika programon belül már a képzés legelején angol (http://szeged-english.hu/hu/) vagy
amerikanisztika (http://amerikanisztika.ieasszeged.hu/) szakirányi specializációt választhatnak
a hallgatók.
A második évtől kezdve lehetőség van a következő,
szűkebb, gyakorlati jellegű szakterületi specializációk közül is választani:
• BUSINESS ENGLISH
• A FORDÍTÁS/TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI

MIÉRT VÁLASSZ BENNÜNKET?
Az anglisztika képzés olyan elméleti ismereteken
alapuló gyakorlati készségeket fejleszt, melyek
szükségesek mind a sikeres továbbtanuláshoz, mind
a sikeres munkaerő-piaci elhelyezkedéshez.
Továbbtanulási lehetőségek
Mesterszakok az SZTE-BTK-n:
• Anglisztika
• Amerikanisztika
• Fordító és tolmács
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Az angol szakos diploma birtokában különféle továbbképzésekre is van lehetőség. Az Intézet keretében működik a posztgraduális társadalomtudományi és gazdasági szakfordítóés tolmács szakirányú továbbképzés.
A legkiválóbb hallgatók a mesterképzés után jelentkezhetnek az államilag finanszírozott,
vagy költségtérítéses doktori képzésre (PhD programok) is.
A szakma szépségei
Az anglisztika művelői a mai kultúra sok-sok területével találkoznak (irodalom, popkultúra,
film, PR, üzleti kultúra, stb.), melyet kiegészítenek a nyelvészeti és pedagógiai ismeretek.
Manapság az angol nyelv nélkülözhetetlen az élet bármely területén, az idegenforgalomtól
a közlekedésig, a tudománytól a kommunikációig.
Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
Az angol nyelv 20. századi világméretű elterjedése következtében a társadalmi élet szinte
minden területén a legfontosabb idegen nyelvvé vált, amely nélkül ma már lehetetlen
bekapcsolódni a nemzetközi vérkeringésbe. Az új piaci igények kielégítéséhez idegen nyelveket jól beszélő szakemberekre van szükség, akik kiválóan ismerik az angol nyelvű országok
kultúráját, társadalmi-politikai berendezkedését, évszázados hagyományait és más fontos
jellemzőit.
Miért érdemes Szegedre jelentkezni?
Szeged az anglisztikai és amerikanisztikai tanulmányok egyik legjelentősebb központja hazánkban. A szakon kiváló szakembereink, többségében tudományos minősítéssel
rendelkező oktatóink tartanak előadásokat és vezetnek szemináriumokat. Rendszeresen
bekapcsolódnak a képzésbe külföldi vendégoktatók is.

Részletes információk:
SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet
http://www.ieas-szeged.hu
6722 Szeged, Egyetem u.2.
http://www.arts.u-szeged.hu/kepzesek-btk/alapkepzes/anglisztika-angol
Tel.: (62) 544-259
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