
Tájékoztató 
a kötelezően választható 
szakirányokról és  szakirányokról és  
specializációkról

Német Nyelv- és 
Irodalomtudományi Tanszék



Kötelezően választható szakmai 
ismeretek („tantárgycsomagok”)

Cél: a szakmai érdeklődés kialakítása, a 
későbbi szakosodás és a további 
tanulmányok megalapozása

„Tantárgycsomagok”:„Tantárgycsomagok”:

•Szövegalkotás és elemzés

•Bevezetés a gender-tanulmányokba

•Fordításelmélet, fordítástechnika

•Komparatisztika



Szövegalkotás és elemzés

Mivel foglalkozunk a tanegység keretén belül?
Különböz ő szövegek jellemz őinek megismerése, 

formai és tartalmi jegyeinek megtanulása, 
gyakorlása, a szövegtípusok nyelvi fordulatainak 

elsajátítása elsajátítása 
Tantárgyak: 

retorika, stilisztika, szövegelemzés, 
szövegalkotás, szövegértelmezések

Miért ajánljuk?/ Mire jó? 
Jól kombinálható valamennyi specializációval,

gyakorlatias, nyelvi fejlesztés



Bevezetés a gender-tanulmányokba
Mivel foglalkozunk a tanegység keretén belül?
A társadalmi nemi szerepek nyelvi és irodalmi

vonatkozásaival
Tantárgyak:

gender a nyelvben és az 
irodalomban, tanulmányolvasás, irodalomban, tanulmányolvasás, 

szakszövegolvasás
Miért ajánljuk?/ Mire jó?

Interdiszciplináris, kitekintés a szociológia és a
filozófia felé, szaknyelvi ismeretek német
nyelven, aktuális és modern az EU -ban



Fordításelmélet, fordítástechnika

Mivel foglalkozunk a tanegység keretén belül?
A fordítástudomány elmélete, fordítási 

gyakorlatok.
Tantárgyak: Tantárgyak: 

fordítási magyarra, fordítás németre, 
szakszövegek fordítása

Miért ajánljuk?/ Mire jó? 
Speciális nyelvi fejlesztés, jól kapcsolható a

specializációval



Komparatisztika 

Mivel foglalkozunk a tanegység keretén belül?
Összehasonlító irodalmi és kulturális

tanulmányok.
Tantárgyak: Tantárgyak: 

intertextualitás, irodalom és képz őművészet, 
irodalom és film

Miért ajánljuk?/ Mire jó?
Az irodalmi ismeretek b ővítése, a filmm űvészet 

és a képzőművészet iránt érdekl ődőknek



Specializációk
Cél: szakmai képzés, felkészítés a mesterképzésre

Német nyelvi kulturális 
projektreferens képzés

Szakma jellegű képzettség: 
projektreferens

Nyelv és nyelvhasználat MA bemenet előkészítése 
nyelvészeti orientációvalnyelvészeti orientációval

Irodalom és kultúra 
(összehasonlító 
tanulmányok

MA bemenet előkészítése 
irodalom és kultúra 
orientációval

Minor más szakról Felkészítés a 
kétszakosságra



Német nyelvi kulturális projektreferens képzés

� Szakma jellegű képzettség: projektreferens

� Projektmunka

� Interkulturális kommunikáció (Később: MA, � Interkulturális kommunikáció (Később: MA, 
interkulturális kommunikáció)

� Országismereti tanulmányok elmélyítése

� Szóbeli kommunikációs tréningek



Nyelv és nyelvhasználat

� MA bemenet előkészítése nyelvészeti 
orientációval

� Fókuszban a szövegnyelvészet: � Fókuszban a szövegnyelvészet: 
szöveggrammatika, szövegpragmatika, 

szövegszemantika

� Elméleti alapozás a nyelvi készségek további 
fejlesztése, gyakorlása mellett, a nyelvtudás 

specializálása



Irodalom és kultúra

� Összehasonlító tanulmányok az irodalom és a 
kultúra köréből

� Irodalom és kultúra orientációval� Irodalom és kultúra orientációval

� A germanisztika MA előkészítése

� Az irodalom és képzőművészetek 
kapcsolatának elmélyítése (festészet, zene)

� Motívumkutatás, motívumelemzés 



„Minor” (rövidített szak) más szakról

� Cél: Felkészítés a kétszakosságra

� A germanisztika BA szakos hallgatók az 
egyetem más tanszékei által meghirdetett egyetem más tanszékei által meghirdetett 

minor szakokból választhatnak, s ezt végzik el 
a német szakon felkínált specializáció helyett.

� Tájékozódás és jelentkezés egyénileg, az 
indítás feltételeiről (pl. létszám és kezdés 
féléve) a felelős tanszéken kell érdeklődni.


