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BA képzés

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
A hat féléves alapképzés három területen fejleszti a
tudásodat:
a) olasz nyelvi kompetencia (szóbeli és írásbeli nyelvfejlesztő kurzusok, nyelvtani, fogalmazási és fordítási
gyakorlatok, országismereti tárgyak): a hatékony olasz
nyelvi fejlesztésben nagy szerepet kapnak az anyanyelvi lektorok; fontos kiegészítő elem a szaknyelvi
képzés (turisztikai, gazdasági, nemzetközi kapcsolatok
szaknyelve);
b) az olasz művelődés és kultúra (olasz művészet-,
színház-, film- és zenetörténeti kurzusok);
c) az olasz irodalomtörténet és nyelvészet: a mesterszakhoz szükséges szakmai ismeretek megalapozásában, valamint a problémaérzékeny, lényeglátó és
kritikus gondolkodás kialakításában meghatározó szerepet játszó tárgyakkal.
A képzés lehetőséget ad az olasz nyelvi ismereteid
elmélyítésére. A szaknyelvi képzéseknek köszönhetően
a diploma mellett akár három közép- vagy felsőfokú
szaknyelvvizsgát is szerezhetsz.
Specializációk:
1. Európai uniós és szaknyelvi ismeretek:
A turisztikai, gazdasági és nemzetközi kapcsolatok
szaknyelvi képzések segítik a munkahelyi elhelyezkedésedet. A szaknyelvvizsgák sikeres megszerzését
ingyenes képzéssel támogatjuk. Különösen ajánlott,
ha tanulmányaidat a tolmács-fordítói vagy valamely
szaknyelvhez kapcsolódó mesterképzésen szeretnéd
folytatni.
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2. Portugál nyelv és kultúra minor:
Néhány portugál nyelvű ország gyors ütemű gazdasági fejlődésének köszönhetően a portugál
nyelv ismerete egyre fontosabb tényező a munkaerőpiacon. A képzés keretén belül megismerkedhetsz a nyelvvel, a portugál nyelvű országok
történelmével és kultúrájával.
3. Olasz nyelv és kultúra minor:
Ha valamely másik alapszakon folytatsz tanulmányokat, de érdeklődsz az olasz nyelv és kultúra iránt, várunk az olasz minor képzésünkön.
Ha kitartó vagy, a hatodik félév végén felsőfokú
nyelvvizsgát tehetsz, akár az alapokról indulva.

HOGYAN JELENTKEZZ HOZZÁNK?
A felvételi jelentkezési lapodon jelöld meg első helyen
az SZTE BTK romanisztika alapszak olasz szakirányát. Tégy emelt szintű érettségit olasz nyelvből, és
semmiképpen ne változtass a döntéseden!

MIÉRT VÁLASSZ BENNÜNKET?
• Mert az elméleti felkészültség mellé a gyakorlati életben hasznosítható ismereteket és
jogosítványokat kapsz Magyarország egyik
legnagyobb múltú italianisztikai tanszékén.
• Mert munkádat felkészült szakemberek és
professzorok segítik odafigyelő légkörben:
mindez jó hangulatú, gyümölcsöző munkát
eredményez.
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• Mert nálunk a teljes képzés olasz nyelven folyik.
• Mert a 18 intézménnyel kötött Erasmus+ szerződésünknek köszönhetően tanulmányaid egy részét olasz egyetemen végezheted.
• Mert a nálunk tanuló olasz diákokkal vidám társasági életet folytathatsz, együtt
tanulhatsz.
• Mert hallgatóinkat hozzásegítjük önkéntes munka vállalásához Itáliában.
• Mert nálunk egészen a doktori címig juthatsz. Az alapkézés után a nagy múltú bölcsész- vagy a mai piaci igények kielégítését célzó tolmács-fordítói mesterképzésünkön folytathatod tanulmányaidat, majd vár az ország első olasz irodalmi doktori képzése is.
• Mert valljuk, hogy a bölcsészettudományoknak van létjogosultságuk: gondolkodásmódot, szemléletet, kritikai érzéket adnak. Ehhez a nyelv eszköz, nem cél.
Mesterszakot végzett hallgatóink magabiztos tudásuknak és nyelvismeretüknek
köszönhetően könnyen megtalálják számításukat a munka világában, akár vezetői
beosztásban.
• Mert az olasz az európai kultúra alapnyelve.
• Mert az olasz hasznos: Olaszország ma Magyarország harmadik legfontosabb
kereskedelmi partnere.
• Mert az olasz több mint nyelv: életérzés, napfény, szerelem. Rád vár!

Részletes információk:
SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
www.arts.u-szeged.hu/olasztanszek/
6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 32-34., I. emelet
Facebook: SZTE Olasz Tanszék
Tel./Fax: (62) 544-375
E-mail: olasztanszek@libero.it, italiano@primus.arts.u-szeged.hu
http://www.arts.u-szeged.hu/kepzesek-btk/alapkepzes/romanisztika-francia
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