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ANGLISZTIKA MESTERKÉPZÉS
MIT TANULHATSZ EZEN A SZAKON?
Képzés célja: Az anglisztika mesterszakon főképpen az interdiszciplináris kulktúratudományokra, a társadalmi nemek kritikai tanulmányozására és az alkalmazott nyelvészet tudományos
és gyakorlati vívmányaira koncentrálva mélyítjük el a hallgatók tudását. A képzés célja olyan
szakemberek képzése, akik megszerzett elméleti, módszertani, gyakorlati ismereteik birtokában magas szinten ismerik és alkalmazzák az
angol nyelvet. Ismerik az angol nyelvű országok,
közöttük Nagy-Britannia, Írország, az Egyesült
Államok és Kanada irodalmát, kultúráját, társadalmi-politikai berendezkedését, történelmét, továbbá a modern elméleti és alkalmazott
nyelvészet alapelveit, főbb mai irányzatait, kutatási területeit, és azoknak elsősorban az angol
nyelvre vonatkoztatott eredményeit.
Szakirányok rövid leírása:
1. Angol kultúra és társadalom: interdiszciplináris
kultúratudomány
2. Angol alkalmazott nyelvészet
3. Angol kultúra és társadalom: A társadalmi nem
az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban

HOGYAN JELENTKEZZ HOZZÁNK?
Szak neve: anglisztika mesterszak
Képzési forma, tagozat: teljes idejű nappali, valamint levelező tagozat
Képzési idő: 4 félév
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MIÉRT VÁLASSZ BENNÜNKET?
Továbbtanulási lehetőségek:
Az anglisztika mesterképzés keretében elvárás,
és a szakdolgozati cselekmény elengedhetetlen része az önálló kutatómunka, és az ehhez szükséges
elmélyüléshez biztosítanak keretet a szakirányok
speciális területeket tárgyaló kurzusai. Szakirányainkat úgy dolgoztuk ki, hogy tanulmányoztuk és
figyelembe vettük a hazai és a külföldi akkreditált
doktori programok bemeneti követelményrendszerét és képzési struktúráját, legjobb végzős hallgatóink tehát képessé válnak arra, hogy tanulmányaikat
a hazai vagy a nemzetközi tudományos közéletben
szerepet vállalva, doktori képzésben folytassák. A
szakirányok kidolgozásában segítségünkre voltak
oktatási – tantervfejlesztési – értékelési tapasztalataink, melyeket ezidáig felhalmoztunk azokban
a specializációkban (A kulturális reprezentációk
szemiotikája, Alkalmazott nyelvészet, A társadalmi
nem a nyelvben és az irodalomban), amelyek jelenleg is működnek tanszékünkön. Meggyőződésünk,
hogy a mesterképzési programunkban kidolgozott
három szakirány biztosítja a lehetőséget hallgatóinkat arra, hogy a későbbiekben a kutatás és a doktori
képzés területein egyaránt helyt álljanak.
Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:
Az anglisztika mesterképzési programot elvégző
diplomások képessé válnak arra, hogy az üzleti életben, a médiában, az oktatásban, a könyvkiadásban,
a diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, az idegenforgalomban, pályázati irodákban, a helyi regionális és országos önkormányzati hivatalokban és általában a kulturális
közéletben alkalmazzák megszerzett ismereteiket.
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