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Amerikanisztika szak
Képzési forma, munkarend:
Mesterképzés, nappali és levelezı munkarend
Képzési idı:
4 félév
Az oklevélben szereplı szakképzettség megnevezése:
─ magyar nyelvő megjelölése: okleveles amerikanisztika mesterszakos bölcsész
─ angol nyelvő megjelölése: MA in American Studies
A képzés célja:
A program célja olyan szakemberek biztosítása, akik beható ismeretekkel rendelkeznek az Amerikai Egyesült Államok társadalmi, történelmi, gazdasági, politikai, és kulturális fejlıdésérıl, tudományos szinten ismerik az amerikai irodalom, mővészet, és média kultúra legfıbb teljesítményeit, és
magas célnyelvi írott és szóbeli kommunikációs készségekkel rendelkeznek.
Az ideális jelentkezı:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsıoktatási törvényben meghatározott –
összevetése alapján a hallgatónak elismerhetı legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai szerint
anglisztika és amerikanisztika ismeretkörökbıl, amelybıl az amerikai angol nyelv, valamint az amerikai irodalom és kultúra ismeret együttesen legalább 30 kredit értékő. Továbbá felsıfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékő nyelvvizsga angol nyelvbıl.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörökbıl legalább 38 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtıl számított két féléven belül, a felsıoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
Fıbb tárgyak:
─ Amerikai irodalomtörténet és kultúra: szerzıi portrék és mérföldkövek
─ Irodalomelmélet: Amerikai kritikaelmélet és irodalmi forma
─ Az amerikai angol nyelv változásai a történelmi folyamatok tükrében
─ Az amerikai kultúra és társadalom kronológiai, etnikai és regionális megközelítésben
─ Az amerikanisztika tudománya és kutatásmódszertana
─ A rassztól az etnicitásig és multikulturalizmusig az Egyesült Államokban
─ Média- és kommunikációs rendszerek az USA-ban
─ Kulturális és etnikai hatások a mai amerikai angol dialektusokban
─ Témák az 1900 elıtti amerikai irodalomban
─ Mérföldkövek és sorsfordulók az amerikai történelemben
─ Az 1900 utáni amerikai irodalom
─ Amerikai kaleidoszkóp: etnikai és multikulturális jelenségek
─ Nemi identitás és a társadalmi nem (gender) kérdései az amerikai társadalomban és kultúrában
─ Amerikai és kanadai összehasonlító tanulmányok
─ Az amerikai politikai kultúra és intézményi viszonyrendszer
─ Az amerikai kultúra fıbb áramlatai és törésvonalai
─ Az amerikai és kanadai értékrendek összehasonlító vizsgálata
─ Az amerikai dráma és színház
Idegennyelv-ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga
vagy azzal egyenértékő érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges élı idegen nyelvbıl, amely
nyelv nem lehet az angol.
Mentesül a nyelvi követelmények alól az a hallgató, aki tanulmányainak elsı évfolyamon történı
megkezdésének évében betölti legalább a negyvenedik életévét!

Továbbtanulási lehetıségek, doktori képzés:
Az amerikanisztika mesterképzés tantárgyai mind témájukban, mind oktatási színvonalukban még
inkább biztosítják a legjobb hallgatók tudományos képzésének megvalósítását, doktori képzésre való
felkészítését különösen az irodalmi, kultúrtörténeti, történelmi, összehasonlító és multikulturális tanulmányok területén. A Debreceni Egyetem Észak-amerikai Tanszékének oktatóival való példás
együttmőködés, közös programok és kutatások, valamint átoktatások eredményei lehetıséget nyitnak
hallgatóink részére a debreceni doktori programban való részvételre.
Hallgatóink kutatási igényeinek kielégítésére, valamint a doktori képzésre való felkészítésre szolgál
az OTDK házi és országos fordulóira történı felkészítés, hazai és nemzetközi hallgatói konferenciákon való részvétel, külföldi ösztöndíjak biztosítása és az utóbbi idıben tanszékünkön megalakult
„Patchwork” nevő diák-tanár kutatói közösség.
Elhelyezkedési esélyek és lehetıségek:
Az angol bölcsészdiploma a munkaerıpiac szemszögébıl hagyományosan az egyik leginkább szerteágazó elhelyezkedési irányokat mutató képzettséget jelenti. Különösen tapasztalható ez az utóbbi
idıben átalakult és változó magyarországi, európai (és globális) munkaerıpiacon. Kedvezı fejlemény
az is, hogy a szellemi értékeket, tudást, adaptivitást és kreatív alkalmazkodást értékelı gazdaságitársadalmi környezetben jól érvényesülnek a bölcsészeti képzésben elsajátítható ismeretek, képességek, készségek, információ-kezelési rutinok.
Az amerikanisztika szakos bölcsészek az Egyesült Államok kultúrájának, irodalmának, mővészetének, történelmének, társadalmi-politikai-intézményi berendezkedésének, nyelvének magas szintő ismeretével rendelkezve számtalan foglalkoztatási igényt elégíthetnek ki a nemzetközi kapcsolatokban,
diplomáciában, az EU hazai és külföldi hivatalaiban, az üzleti életben, a médiában, az idegenforgalomban, helyi, regionális és országos önkormányzatokban, pályázati irodákban, az oktatásban és a
kulturális életben. E munkalehetıségek mellett alkalmassá válnak tudományos munkavégzésre, kutatásokban való részvételre, doktorképzésre, valamint az egységes európai felsıoktatási rendszerben
graduális és posztgraduális tanulmányok folytatására.
Információink és tapasztalataink alapján a felsorolt ismereteket, készségeket és kompetenciákat
nagyra értékeli a versenyszféra és egyre jelentısebb mértékben az állami szektor is. Amerikanisztika
Tanszékünkre ezidáig mindig volt elegendı számú jelentkezı és végzıs hallgatóink többnyire elvárásaiknak megfelelı állásokhoz jutottak.
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