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BA képzés

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
A germanisztika (német) BA szak 6 féléves nappali
és levelező alapképzési szak.
A képzés révén szilárd elméleti alapismereteket
kaphatsz a német nyelvészet, irodalom- és kultúratudomány területén, a diploma megszerzésével magas
szintű nyelvtudással, nyelvészeti, irodalmi és kulturális
ismeretekkel rendelkező szakember lehetsz, aki képes
szakmája sokoldalú gyakorlati és elméleti művelésére.
Ezen túlmenően a specializációk nélkülözhetetlen
gyakorlati jártasságra nyújtanak lehetőséget pl. a
kulturális menedzsment, idegenvezetés és idegenforgalom, szakfordítás és tolmácsolás terén.
SPECIALIZÁCIÓK:
• Osztrák irodalom és kultúra stúdiuma: Megismerheted Ausztria történelmi, politikai, társadalmi,
gazdasági, földrajzi és infrastrukturális helyzetét.
•N
 émet nyelvű irodalmak és kultúrák stúdiuma:
Megismerheted a mai német nyelvű régiók és országok politikai, gazdasági és kulturális helyzetét a korai
középkortól napjainkig.
•N
 émet nyelvtudományi stúdium: Megismerkedhetsz a germanisztikai szövegnyelvészet alapjaival,
német gyakorlatorientált szövegfajtákkal, német
zsurnalisztikai és tudományos szövegfajták elemzésével és alkotásával
•F
 ordítás és tolmácsolás: Gyakorlati orientáltságú
képzésünkben megismerheted a tolmácsolás és a
fordítás technikáját, országosan ismert fordítók és
tolmácsok irányítása alatt általános ismeretekre
tehetsz szert az EU politikai, gazdasági és kulturá-
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lis viszonyairól, és így könnyebben megtanulhatsz
bizonyos szaknyelveket (idegenforgalom, gazdaság,
zsurnalisztika, sajtónyelv, EU-kapcsolatok).

HOGYAN JELENTKEZZ HOZZÁNK?
Jelöld meg első helyen az SZTE BTK Germanisztika
képzését a jelentkezés során. Tegyél emelt szintű
érettségit német nyelvből.

MIÉRT VÁLASSZ BENNÜNKET?
• Mert egy elméleti megalapozottságú gyakorlati
tudást is adó jó hírű diplomát kapsz az ország egyik
vezető egyeteméről!
•M
 ert a hazai és nemzetközi cégek is igényt tartanak
olyan kvalifikált munkaerőre, aki magas színvonalon
végez igényes munkát.
• Mert az EU és más nemzetközi szervezetek keresik
azokat, akik megbízható szakmai és nyelvi képzettséggel látják el a pályázati referensi munkát vagy az
asszisztensi feladatokat.
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• Mert az idegenforgalom területén is szükség van kiváló színvonalú idegen nyelvű prospektusok
szerkesztésére, igényes és sokrétű programszervezésre, megbízható és differenciált nyelvi közvetítői szerep betöltésére a hazai vagy külföldi utazási ügynökségeknél és utazási irodákban.
• Mert a média (elektronikus média, nyomtatott és elektronikus sajtó) is keresi a legjobbakat idegen nyelvi sajtófigyelői, nyelvi szervezői feladatok ellátására.
• Mert a magyarországi német nyelvű könyv- és újságkiadás területén is szükség van képzett
és széles körben tájékozott munkatársakra.
• Mert a hazai közigazgatás és önkormányzatok is kínálnak olyan munkaköröket, amelyekben
szervezői feladatok ellátására van szükség, különös tekintettel a német kultúrkör ismeretéhez
kötött munkakörökre.
• Mert az idegennyelv-oktatásban is jelentős szerep hárul a nyelvoktatás-szervezőre
• Mert fordítóra és/vagy tolmácsra előbb-utóbb mindenkinek szüksége van.
Továbbtanulási lehetőségek
Ha az alapképzést választod, továbbléphetsz valamelyik mesterszakunkra:
• német nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész (BTK)
• német nyelv, irodalom és kultúra nemzetközi mesterképzési szak (Kassel-Szeged)
• A mesterszak elvégzése után jelentkezhetsz PhD doktori képzésre: német nyelvű irodalmak és
kultúrák, valamint német nyelvészet képzési programokra.

Részletes információk:
SZTE BTK Germán Filológiai Intézet
http://www.szegedigermanisztika.hu/
6722 Szeged, Egyetem u.2.
http://www.arts.u-szeged.hu/kepzesek-btk/alapkepzes/germanisztika-nemet
Tel.: (62) 544-829
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