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HISPANISZTIKA MESTERKÉPZÉS
MIT TANULHATSZ EZEN A SZAKON?
A spanyol nyelv, irodalom és kultúra mesterképzés sokszínű,
nyelvészeti, irodalomtudományi, történelmi és művelődéstörténeti kurzusokat magába foglaló képzést kínál számodra. A hagyományos filológiai jellegű tárgyak mellett szabadon választható kurzusok formájában lehetőséged nyílik
további specializációra, ahol elsősorban Spanyol-Amerika
tanulmányok témaköreiből választhatsz előadásokat és
szemináriumokat.
Alapozó tárgyak: Spanyolország és Latin-Amerika története, Bevezetés a hispán irodalomtudományba,– a történeti összehasonlító neolatin nyelvészetbe,; és az alkalmazott nyelvészetbe, A spanyol nyelvészet aktuális kérdései,
Kutatásmódszertan
Szakmai törzstárgyak: Nyelvfejlesztés, A spanyol középkor és aranykor irodalma, modern spanyol és spanyol-amerikai irodalom, Spanyol fonetika, morfoszintaxis és történeti
nyelvtan
Spanyol irodalom és kultúra szakirány: Középkori szövegek filológiai elemzése, Az aranykor költészete, modern
hispán költészet, Hispán krónikairodalom, Spanyol színháztörténet, A mai spanyol és spanyol-amerikai regény és
novella, Magyar-hispán irodalmi kapcsolatok, A hispán világ
eszme- és művészettörténete, A mai hispán világ, Magyarok Latin-Amerikában
Szabadon választható specializációs kurzusok :Hispán film-

történet, Spanyol-amerikai nyelvváltozatok, Kisebbségek Latin-Amerikában, Amerika-közi kapcsolatok, EU és Latin-Amerika

HOGYAN JELENTKEZZ HOZZÁNK?
A spanyol nyelv, irodalom és kultúra mesterképzésre akkor jelentkezhetsz, ha rendelkezel a következők valamelyikével:
• romanisztika alapszak spanyol alapszakos bölcsész diploma
• főiskolai szintű spanyol nyelv és irodalom vagy nyelvtanári diploma
• legalább 50 kredit értékű spanyol minornak megfelelő előképzettség és felsőfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga
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MIÉRT VÁLASSZ BENNÜNKET?
ERASMUS és CEEPUS ösztöndíjakkal egy vagy két
félévet spanyol vagy más európai egyetemen végezhetsz el, államközi ösztöndíjjal egyes latin-amerikai
országok felsőoktatási intézményeibe is pályázhatsz.
Tanulmányaidat, nyelvtudásodat bővítheted katalán és
baszk stúdiumokkal, tudományos és kulturális rendezvényeinken keresztül megismerkedhetsz a hispanisztika kiemelkedő magyar és nemzetközi képviselőivel,
kutatási eredményeikkel, így fontos kapcsolati tőkére
tehetsz szert. Részt vehetsz a tanszékhez kötődő kutatási projektekben és az Amerika-közi Tanulmányok
Kutatóközpont munkájában.
Olyan nyelvileg jól felkészült, a hispán világot egyben
szemlélő, magasan kvalifikált szakember lehetsz, aki
jó eséllyel helyezkedhet el a diplomácia, a nemzetközi
és kulturális kapcsolatok területén, az idegenforgalomban, a sajtó és tömegkommunikációs, valamint a
könyvkiadói szektorban. Tanulmányaidat doktori (PhD)
képzés keretei között folytathatod itthon és külföldön.
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