Firefox

1/5

https://web3.etr.u-szeged.hu/etr/Viewer/IndexSafe?$afe=Vmlld2VyL0...

A Tantervi követelmények fogalmairól itt olvashatsz
Jelmagyarázat: MK - mérföldkő; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme;
Kötelező - megnevezés vastagon szedve; Kötelezően választható - megnevezés normál módon szedve; Szabadon választható megnevezés dőlten szedve; Szakirányon kötelező mérföldkő - megnevezés dőlt vastagon szedve; ++: ismételten felvehető; << kurzusfelvétel előfeltétele; ~~ - párhuzamosan felveendő; @@ - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k:
kreditpontok
Signs and abbreviations used: MK - milestones; TT/KPR - subject or included curriculum; TE - topic in a subject; Obligatory printed in bold; Facultative - printed in normal; Optional - printed in italic; Obligatory in a branch - printed in bold and italic;
++: can be admitted more than once; << - precondition; ~~ - parallel condition; @@ - precondition of the exam; 0,1,... recommended semester(s) with the creditpoints; k: creditpoints

Szegedi Tudományegyetem, BTK Bölcsészettudományi Kar, Germán Filológiai Intézet, Bachelor képzés,
2015.09.18. 10:14:44

Német minor_N_2013 (GER-SN-N_2013)
Oklevél - Diploma: Német, Nappali tagozat, 50 kredit/creditpoints , 5 félév/semesters, tanári, nem
párosítható
Leírás - Annotation
Felvételi kritérium:
Az 50 kreditpontos Germanisztika minor szakot azok a nem germanisztika alapszakos hallgatók
választhatják, akik két szakon kívánnak tanári diplomát szerezni. A germanisztika minor szakot
minden szak hallgatója felveheti az alábbi feltételek mellett: 1. emelt szintű német érettségi vizsga,
VAGY 2. államilag akkreditált legalább középfokú német nyelvvizsga. Túljelentkezés esetén az
intézet a nyelvvizsga, vagy az érettségi eredménye alapján rangsorol.
Tájékoztatás:
A minor képzés négy féléves, és minden páratlan (őszi) szemeszterben indul. A képzés tananyaga :
1. Nyelvi modul : Nyelvi kurzusok, melyek célja a hallgatók nyelvi-kommunikációs
kompetenciájának (beszédkészség, íráskészség, hallás és olvasás utáni megértés) fejlesztése.
2. Nyelvészeti modul : A nyelvészeti előadások és szemináriumok a német nyelv nyelvtani és
nyelvészeti leírását foglalják magukban.
3. Kulturális és irodalomtörténeti modul : Az irodalom- és kulturtörténeti előadásokon és
szemináriumokon a hallgatóknak lehetősége nyílik a Németországgal és Ausztriával kapcsolatos
kulturális, történelmi, gazdasági, földrajzi és politikai ismereteik elmélyítésére, valamint a német
nyelvű irodalmak történeti áttekintésére.
Értékelési rendszer
jeles (5) - a hallgató tudása a tananyag egészére és összefüggéseire teljes
jó (4) - a hallgató a tananyagot ismeri, ismereteinek alkalmazására képes
közepes (3) a hallgató a tananyag lényeges részeit ismeri, tudását kielégítően képes alkalmazni
elégséges (2) - a hallgató a tananyag lényeges részeit ismeri, tudását még elfogadható szinten képes
alkalmazni
elégtelen (1) - a hallgató nem képes bizonyítani, hogy a tananyag lényeges részeit ismeri és
alkalmazni tudja
minősítés - kiválóan megfelelt (KM, 5), megfelelt (M, 3) vagy nem felelt meg (N, 1)
aláírás - megfelelt (I) vagy nem felelt meg (N)
MK TT/KPR Tantárgyelem - Topic in the subject
GERM Német minor; Teljesítendő: min. 50k
GERM-1 Germán nyelvek és kultúrák; teljesítendő min. 3k
GERM-11 Irodalom és kultúra előadás, Előadás őszi félévben, 2 óra, Kollokvium
GERM-2 Nyelvgyakorlat; teljesítendő min. 16k
GERM-21 Nyelvtan 1, Szeminárium őszi félévben, 2 óra, Gyakorlati jegy
GERM-22 Nyelvtan 2, Szeminárium tavaszi félévben, 2 óra, Gyakorlati jegy
GERM-23 Beszédgyakorlat 1, Szeminárium őszi félévben, 2 óra, Gyakorlati jegy
GERM-24 Beszédgyakorlat 2, Szeminárium őszi félévben, 2 óra, Gyakorlati jegy
GERM-25 Beszédgyakorlat 3, Szeminárium tavaszi félévben, 2 óra, Gyakorlati jegy
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MK TT/KPR Tantárgyelem - Topic in the subject
0 1 2 34 5
GERM-26 Beszédgyakorlat 4, Szeminárium tavaszi félévben, 2 óra, Gyakorlati jegy
2
GERM-27 Beszédgyakorlat 5, Szeminárium őszi félévben, 2 óra, Gyakorlati jegy
2
GERM-28 Nyelvtan 3, Szeminárium őszi félévben, 2 óra, Gyakorlati jegy
2
GERM-3 Alapvizsga; teljesítendő min. 2k
GERM-31 Alapvizsga, Önálló vizsga minden félévben, , Alapvizsga ; @@GERM-21 ;
@@GERM-22 ; @@GERM-23 ; @@GERM-24 ; @@GERM-25 ; @@GERM-26 ;
2
@@GERM-27 ; @@GERM-28
GERM-4 Kulturális ismeretek; teljesítendő min. 5k
GERM-41 Német nyelvű országok kultúrája előadás, Előadás őszi félévben, 2 óra, Kollokvium
3
GERM-42 Német nyelvű országok kultúrája szeminárium, Szeminárium tavaszi félévben, 2 óra,
2
Gyakorlati jegy
GERM-5 Irodalmi ismeretek; teljesítendő min. 9k
GERM-51 Bevezetés az irodalomtudományba szeminárium, Szeminárium tavaszi félévben, 2
3
óra, Gyakorlati jegy
GERM-52 Bevezetés a német nyelvű irodalmak történetébe szeminárium, Szeminárium őszi
3
félévben, 2 óra, Gyakorlati jegy
GERM-53 Bevezetés a német nyelvű irodalmak történetébe előadás, Előadás tavaszi félévben, 2
3
óra, Kollokvium
GERM-6 Nyelvészeti ismeretek; teljesítendő min. 12k
GERM-61 Leíró nyelvtan szeminárium, Szeminárium őszi félévben, 2 óra, Gyakorlati jegy
3
GERM-62 Bevezetés a nyelvtudományba előadás, Előadás tavaszi félévben, 2 óra, Kollokvium
3
GERM-63 Bevezetés a nyelvtudományba szeminárium, Szeminárium őszi félévben, 2 óra,
3
Gyakorlati jegy
GERM-64 Nyelvészeti szeminárium, Szeminárium tavaszi félévben, 2 óra, Gyakorlati jegy
3
GERM-7 Kultúratudományi ismeretek; teljesítendő min. 3k
GERM-71 Kultúratudományi alapismeretek szeminárium, Szeminárium tavaszi félévben, 2 óra,
3
Gyakorlati jegy
GERM-8 Szemináriumi dolgozat; teljesítendő
GERM-81 Szemináriumi dolgozat, Konzultációs gyakorlat tavaszi félévben, , Aláírás
0

Mérföldkő-struktúra - Stucture of milestones
GERM Német minor
A mérföldkő teljesítése kötelező
Kötelező tantárgyak száma 8.
A mérföldkő tárgyaiból legalább 50 kredit összegyűjtése
A kötelező tantárgyak teljesítése

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása - Subjects and topics in
detail
GERM- Német minor szak 2013 modul
GERM-1 Germán nyelvek és kultúrák
Felelős tanszék: Germán Filológiai Intézet
Teljesítendő: min. 3 kredit
GERM-11 Irodalom és kultúra előadás _Előadás Kötelező 2 óra / 3 kredit
A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: _Kollokvium
Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Különösen javasolt a(z) 1. félévtől Meghirdetése: az őszi
félévben.
Kurzushirdető tanszék: Germán Filológiai Intézet
GERM-2 Nyelvgyakorlat
Felelős tanszék: Germán Filológiai Intézet
Teljesítendő: min. 16 kredit
GERM-21 Nyelvtan 1 _Szeminárium Kötelező 2 óra / 2 kredit
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