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ÚJLATIN NYELVEK ÉS
KULTÚRÁK/SPANYOL
SZAKIRÁNY

BA képzés

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
A szűkebb értelemben vett nyelv és irodalom központú, hazánkban elterjedt hagyományos filológiai
képzések keretein túlmutatva nálunk egyedülálló módon nemcsak a nyelvészet és az irodalom,
hanem a kultúra, a nemzetközi kapcsolatok, az
idegenforgalom és a különböző szaknyelvi változatokra vonatkozó stúdiumok is a gyakorlatorientált képzés részét képezik.
A képzés során széleskörű ismereteket kaphatsz
a hispán kultúra és civilizáció témaköréből. Szaknyelvi óráinkon megismerkedhetsz az idegenforgalmi, sajtó- és üzleti nyelvvel is.

SPANYOL SZAKIRÁNY TANTÁRGYAI
Spanyol nyelvi-,
nyelvfejlesztési
órák

Spanyol nyelvgyakorlat, Alapvizsga előkészítő, Gyakorlati spanyol
nyelvtan, Spanyol nyelvfejlesztés, Spanyol fordítás és szövegértés, Spanyol sajtónyelv, Spanyol üzleti nyelv, Spanyol kommunikációs gyakorlatok

Civilizáció

Országismeret: Spanyolország és Spanyol-Amerika, Spanyolország története, Latin-Amerika története, A mai Magyarország,
Spanyolország és Magyarország az Európai Unióban

A mai spanyol
nyelv

Spanyol hangtan és helyesírás, Spanyol morfoszintaxis, Mai
spanyol nyelvváltozatok, A spanyol nyelv rövid története, Spanyol
fonetikai szeminárium, Spanyol morfoszintaxis szeminárium

Spanyol nyelvű
irodalmak

Fejezetek Latin-Amerika prózairodalmából, A spanyol Aranykor
irodalma, XX. századi hispán elbeszélések, A spanyol romantika és
realizmus
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A ROMANISZTIKA SZAK KÖZÖS TANTÁRGYAI
Bölcsészet
tudományi közös
stúdiumok

Filozófiatörténet, Könyvtár- és informatikai alapismeretek,
Társadalomismeret

Bevezetés
a modern
filológiába

Bevezetés a nyelvtudományba,
Bevezetés az irodalomtudományba

Spanyol szakirány

Bevezetés az újlatin nyelvészetbe és irodalomba,
A latin nyelv alapjai

• egy vagy két félévet spanyol vagy más európai
egyetemen végezhetsz el
• spanyol és más európai országokból érkező hallgatókkal egy kurzuson tanulhatsz, jó kapcsolatot,
barátságot alakíthatsz ki velük
• felveheted a Katalán nyelv és kultúra specializációt
• megismerkedhetsz a baszk nyelv alapjaival és kultúrájával

HOGYAN JELENTKEZZ HOZZÁNK?
Jelöld meg első helyen az SZTE BTK romanisztika
alapszak spanyol szakirányát a jelentkezés
során. Tegyél spanyol nyelvből emelt szintű
érettségit.
A képzés harmadik félévétől már a katalán nyelv
és kultúra specializációt is felveheted.
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MIÉRT VÁLASSZ BENNÜNKET?
A romanisztika alapszak spanyol szakiránya alapozást nyújt a felsőoktatás további
szintjein tanulni kívánó, a tudományos tevékenység iránt érdeklődő filológus és fordító-tolmács mesterképzésre készülő diákok számára.
Szakunk elvégzését követően lehetőséged van MA képzéseken továbbtanulni:
• s panyol nyelv, irodalom és kultúra bölcsész mesterszak (spanyol irodalom és művelődéstörténet specializáció)
• f ordító és tolmács mesterszak (spanyol-angol és angol-spanyol fordító vagy tolmács
specializáción)
A képzés keretei között egy elméleti megalapozottságú gyakorlati tudást is adó jó hírű
diplomát kapsz az ország egyik vezető egyeteméről.
Dolgozhatsz nyelvi és kulturális referensként, szakfordítóként, vállalhatsz tolmácsolást, kereskedelmi levelezést, elhelyezkedhetsz külföldi és vegyesvállalatoknál,
minisztériumokban, önkormányzatoknál, közhivatalokban, a könyvkiadás, tömegkommunikációs eszközök, külügyi és kulturális kapcsolatok, idegenforgalom stb.
területén.

Részletes információk:
SZTE BTK Hispanisztika Tanszék
www.hispanisztikaszeged.hu
6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.
http://www.arts.u-szeged.hu/kepzesek-btk/alapkepzes/romanisztika-francia
Tel.: (62) 544-148

Bölcsészettudományi Kar

