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GERMANISZTIKA MESTERKÉPZÉS
MIT TANULHATSZ EZEN A SZAKON?
A Német nyelv, irodalom és kultúra MA szak 4 féléves nappali mesterképzési szak.
Az alapismereteket közvetítő BA képzésen
alapuló mesterképzés a tudományágak aktuális
kérdésfelvetéseire és a német kulturális javak
közvetítésére koncentrál. A képzési programban
nyelv- és irodalomtudomány együtt, egymásra
reflektálva, képviselteti magát. A mesterképzés
fókuszában a német nyelvű irodalom értelmezése, a kulturális hagyományok, valamint a nyelv
változásának, összehasonlításának és alkalmazásának kérdései állnak. Fontos szerepet kap ennek
kapcsán a kultúratudomány, a nyelv és irodalom
európai kontextusban történő vizsgálata, a közép-európai régión belül működő kölcsönhatások,
valamint a nyelvi, irodalmi és kulturális transzfer
interkulturális jellege.

HOGYAN JELENTKEZZ HOZZÁNK?
Bemeneti feltétel a germanisztika alapszak vagy egy német szakos tanári diploma.
Ha nincsen németes diplomád, jelentkezhetsz germanisztika alapszakon elvégzett
50 kredites specializációval vagy német minor szakkal, vagy akár egy másik filológiai alapképzési szakkal (angol, magyar stb.) és felsőfokú német nyelvtudással is.
Jelöld meg első helyen az SZTE BTK Német nyelv, irodalom és kultúra MA képzését a jelentkezés során!
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MIÉRT VÁLASSZ BENNÜNKET?
Megismerkedhetsz a germanisztika legújabb kutatási irányaival, tudásodat elmélyítheted a számodra leginkább vonzó témakörökben. Kiváló
német nyelvtudásra tehetsz szert, s ezáltal képes leszel a kor követelményeinek megfelelően
kommunikálni, információkat, érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek
magas szinten bemutatni. Képes leszel kutatási
projektek megfogalmazására, megvalósítására,
megszervezésére, nemzetközi projektekben való
részvételre.
Elhelyezkedési lehetőségek:
Elhelyezkedhetsz akár a humán tudományok, a
gazdasági élet, akár az írott vagy elektronikus
sajtó számos területén. Képes leszel a közigazgatásban és a kulturális életben nyelvi közvetítői
feladatok ellátására. Elhelyezkedhetsz az idegenforgalom vagy a nemzetközi kommunikáció területén, kulturális szervezőként, valamint nemzetközi kapcsolatszervezőként.
Továbbtanulási lehetőségek:
A mesterszak elvégzése után jelentkezhetsz PhD
doktori képzésre: német nyelvű irodalmak és kultúrák, valamint német nyelvészet képzési programokra.
Részletes információ:
SZTE BTK Germán Filológiai Intézet
http://www.szegedigermanisztika.hu/
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
http://szegedigermanisztika.hu/index.php/hu/kepzes/mesterkepzes/ma-boelcsesz
Tel.: (62) 544-829
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