Milyen tantárgyak lesznek?
(az órák többsége német nyelven zajlik)
•
•
•
•

•

irodalom
(olyan
órák,
mint
középiskolában, csak bővebben és mélyebb
elemzéssel)
nyelvészet (pl. kiejtésgyakorlás, mondatés szóelemezés, nyelvi változatok és
dialektusok)
kultúra- és médiaismeret
nyelvtan és nyelvgyakorlat
o olyan órák, mint középiskolában a
német óra, csak részletesebb nyelvtani
elmélettel és gyakorlatokkal
o általában német anyanyelvű tanárral
német óra, lektori órához hasonló
magyar nyelvű bölcsész háttérismereti
tárgyak

•
•

tanárszakon
5-5
db
kötelező
germanisztikás tanegység (egy tanegység
90 perc/hét)
+ germanisztika szakon 1-2 szabadon
választható tárgy (ez lehet bármilyen téma,
bármilyen szakon)
+ vehetsz fel szabadon választott nyelvi
kurzusokat

Mennyi számonkérés lesz?
•
•

kiscsoportos órákon (= szemináriumok)
félévente 2-3 zárthelyi dolgozat (= mint
egy nagy tz)
az előadásokból félév végén van vizsga
(vagy írásban vagy szóban vagy
számítógépen)

Milyen külföldi tanulás lehetséges a képzés
alatt?
Különböző ösztöndíjak (pl. Erasmus) által van
lehetőséged külföldi egyetemeken tanulni
néhány hónapot.
Például ezekben
a
városokban
tanulhatsz:
• Berlin
• Köln
• Regensburg
• Salzburg
• Bécs

http://szegedigermanisztika.hu/index.php/hu/os
ztondijak (itt megtalálsz ezzel kapcsolatban
minden információt)

Milyen ösztöndíjakra lehet számítani?
•
•

a második félévtől tanulmányi ösztöndíj
szociális ösztöndíj

Mire lehet szakosodni?

Heti hány óra elfoglaltság az első év?
•

félévente germanisztika szakon 7-9 db
kötelező
germanisztikás
tanegység,

BA-szakosodás:
• minor bármilyen másik szakon
vagy
• német specializáció
o fordító–tolmács
o üzleti kommunikáció

Milyen
továbbtanulási
lehetőségek vannak az
SZTE-n?
•

Német nyelv, irodalom és kultúra MA
(alkalmazott bölcsészet vagy fordító–
tolmács specializációval)

•
•
•
•
•

Német nyelv, irodalom és kultúra
nemzetközi MA (magyar és német állami
diploma egyben)
Fordító–tolmács MA (német–angol vagy
angol–német nyelvpárral)
Magyar nyelvű nyelvészeti MA-képzések
(pl. Alkalmazott nyelvészet)
Nemzetközi tanulmányok
Tanárszak

meghatározó szerepet játszik, ha további
állásokat keresel. Például:
• Német MA-képzés elvégzése után lehetsz
kiadói munkatárs, irodalmi szerkesztő is.
• Fordító-tolmács diplomával ezen a

Milyen álláslehetőségek vannak?
A jó német nyelvtudással rendelkező végzettek
kifejezetten keresettek a munkaerőpiacon, így
számos lehetőségre számíthatsz.
BA-diplomával:
Miután elvégezted az alapképzést, el tudsz
helyezkedni
nagykövetségeken,
városi
önkormányzatoknál, sőt a nemzetiségi
önkormányzatoknál is. Ezenkívül lehetőség
van a kereskedelemben is
munkát találni vagy akár
egy (multi)cégnél, mely
német
kapcsolatokkal
rendelkezik, pl. mint
idegen nyelvi levelező,
ügyfélszolgálati munkatárs,
idegen
nyelvi
ügyintéző.
MA-diplomával:
A BA-nál felsorolt lehetőségek közül is
választhatsz,
viszont
a
specializáció

•

területen is tudsz szakosodni, pl.
műfordítóként, filmfordítóként, vagy egy
fordítóirodában is el tudsz helyezkedni.
Tanári diploma megszerzése után állami
vagy magániskolában taníthatsz.

Érdemes figyelni a Deutsch Karriere Erfolg
weboldalt
és
facebook-oldalt,
ahol
rendszeresen adnak hírt tanfolyamokról és
állásajánlatokról.

Elsős hallgatóink
válaszai
a leendő elsősök
kérdéseire

