
A KÉPZÉS FONTOSABB ADATAI: 

 

A képzés (szak) megnevezése: anglisztika alapképzési szak  

A képzést indító intézet és a szakfelelős neve: Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet 

Dr. Tukacs Tamás 

A szakon szerezhető végzettségi szint és a 

szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 

 − végzettségi szint:  

 − szakképzettség:  (megjelölve a szakirányt)  

− a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:  

 − választható szakirányok/specializáció:  

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, 

bachelor, rövidítve: BA-) fokozat 

- szakképzettség: anglisztika alapszakos 

bölcsész  

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: 

Philologist in English and American Studies 

- választható szakirányok / specializáció 1) 

anglisztika 2) idegen nyelvi ügyintéző (angol)  

 

Képzési terület: bölcsészettudomány 

A képzési idő félévekben: 6 

A szakmai gyakorlat jellege, hossza: nincs  

A képzés során megszerzendő kreditek száma 

(kreditallokációval):  

180 kredit, ebből:  

- a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 

százalék) 

- választás szerinti szakma-specifikus 

ismeretek legfeljebb 50 kredit 

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt 

kreditérték: 4 kredit 

- a szabadon választható tantárgyakhoz 

rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 

 

A szak képzési célja, az elsajátítandó fontosabb 

szakmai kompetenciák (max. 8-10 sor):  

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik 

jól ismerik az angol nyelvet, az angol nyelvű 

kultúrákat. Ismereteikre építve a Közös Európai 

Referenciakeret felsőfokú C1 szintjén képesek 

angol nyelvű mindennapi, kulturális, politikai, 

gazdasági, társadalmi, valamint nyelv- és 

irodalomtudományi szövegeket felelősen 

értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és 

szóban. Elláthatnak hazai és nemzetközi 

szervezetekben, vállalatoknál, 

önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, 

az oktatás, valamint az újságírás és a PR 

területén középvezetői szintű feladatokat is. 



Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben 

történő folytatására. 

Felvételi kritérium/bemeneti feltétel: Emelt szintű érettségi angol nyelvből  

A képzés ára (önköltség):  

Főbb tárgyak (max. 8-10 felsorolása): - Angol nyelvfejlesztés (Íráskészség, 

Szövegértés, Beszédgyakorlat, Gyakorlati 

nyelvtan); 

- angol nyelvészet (Fonetika, Morfológia, 

Szintaxis, Az angol ige, Pragmatika, Stilisztika); 

- angol nyelvű irodalmak (tárgyak a brit és 

amerikai irodalomtörténet tárgyköréből) ; 

- angol nyelvű kultúrák és társadalmak 

(Bevezetés a brit kultúrába, Bevezetés az 

amerikai kultúrába, A Brit-szigetek története; Az 

Egyesült Államok története; Kortárs brit 

irodalom és társadalom; Kortárs amerikai 

irodalom és társadalom) 

- választás szerinti szakma-specifikus 

ismeretek legfeljebb (Idegen nyelvű ügyintéző: 

Gazdasági szaknyelv, Fordítástechnika, 

Elektronikus írástechnika, Jogi, közigazgatási és 

EU szaknyelv, Tárgyalástechnika, 

Rendezvényszervezés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


