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Anglisztika szak
Képzési forma, tagozat:
Alapfokozat (BA), nappali és levelezı tagozat
Képzési idı:
6 félév
Az oklevélben szereplı szakképzettség megnevezése:
Anglisztika alapszakos bölcsész (zárójelben megjelölve a szakirányt).
Szakirányok:
─ amerikanisztika szakirány
A hallgatók a második félév sikeres elvégzése után választhatnak szakirányt.
1. Azok, akik angol irodalmi, kulturális, történelmi és nyelvészeti tudásukat kívánják tovább mélyíteni, folytatják az anglisztika programot. Erre külön jelentkezni nem kell. Ezt azoknak ajánljuk, akik az anglisztika BA
oklevél megszerzése után mesterszintő angol szakon tervezik folytatni tanulmányaikat.
2. Azok, akik amerikai irodalmi, kulturális, történelmi és civilizációs tudásukat kívánják tovább mélyíteni, jelentkezhetnek az amerikanisztika szakirányra. Ezt azoknak ajánljuk, akik az anglisztika BA oklevél megszerzése után mesterszintő amerikanisztika szakon tervezik folytatni tanulmányaikat.
A képzés célja:
A képzés célja kettıs: egyrészt a megfelelı tanulmányi eredményt elérı és ambiciózus hallgatók felkészítse
tanulmányaik mesterszintő folytatására, másrészt olyan munkakörök betöltésére alkalmas szakemberek képzése,
akik:
─ az angol nyelvet szóban és írásban legalább a közös európai referenciarendszer szerinti C1-es szinten —
a hagyományos magyarországi nyelvvizsgáztatási rendszer szerint felsıfokon — tudják használni,
─ ismerik az angol és amerikai irodalom és kultúra legfontosabb jellemzıit,
─ általános társadalomtudományi témakörökben megfelelı elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek, s ezen ismeretek és készségek birtokában képesek tanult szakmájuk sokoldalú gyakorlati és elméleti mővelésére és alkotó alkalmazására a társadalmi, kulturális és kormányzati életben (könyvkiadás, tömegkommunikációs eszközök, minisztériumok, idegenforgalom stb.), valamint a Magyarország
és az angol nyelvő országok közötti kulturális kapcsolatok ápolása terén,
─ és képesek általános szövegek fordítására.
A képzés során a hallgatók megismerkednek Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok nyelvével és
irodalmával, történelmével, kultúrájával, politikai és gazdasági életével, intézményrendszerével, az anglisztika és
amerikanisztika körébe tartozó tudományok (irodalomtudomány, nyelvtudomány, történettudomány, politológia,
antropológia stb.) nemzetközileg elismert legjelentısebb brit és amerikai vonatkozású eredményeivel. A hallgatók elsajátítják e tudományterületek önálló mőveléséhez szükséges alapvetı ismereteket, eljárásokat és módszereket, hogy képessé váljanak a különbözı stúdiumokon szerzett ismereteik önálló, alkotó alkalmazására és továbbfejlesztésére, a szakterület sokágú tudományos és gyakorlati mővelésére, valamint közmővelıdési és gazdasági területekkel is kapcsolatos politikai, kulturális és szervezıi munkakörök betöltésére. Az amerikanisztika
szakirányt kanadai irodalmi és civilizációs kurzusok egészítik ki.
Az ideális jelentkezı:
─ Erıs közép vagy felsıfokú angolnyelv-tudással rendelkezik.
─ A fıiskola kínálta lehetıségeket kihasználva mindent elkövet, hogy angolnyelv-tudását magas, anyanyelvi szintet megközelítve fejlessze, tudományos és szakmai ismereteit gyarapítsa, önálló tanulási és
ismeretszerzési képességeit továbbfejlessze.
─ Érdeklıdik Nagy-Britannia és az Egyesült Államok irodalma, történelme, kultúrája, civilizációja és
nyelve iránt, és ezekben a tudományágakban alapos ismeretek megszerzésére törekszik, amelyeket alkotó módon használ fel munkája során.
─ Elhivatottságot érez a tanári pálya iránt, ezért MA szinten folytatva tanulmányait az angol nyelv tanításával kíván foglalkozni.
─ Okos, gondolkodó, bátor. Ismereteit felhasználva igyekszik saját gondolatait, véleményét, eredményeit
megfogalmazni.
─ Kommunikatív, társasági, barátságos, udvarias, kedves, tiszteli társait, tanárait és iskoláját.

Fıbb tárgyak:
─ angol nyelvfejlesztés
─ angol nyelvészet
─ angol és amerikai irodalom
─ angol és amerikai történelem
─ angol és amerikai civilizáció, kultúra
─ EU szaknyelvi ismeretek
Továbbtanulási lehetıségek, doktori képzés:
Hallgatóink a diploma megszerzése után mesterszintő (MA) képzésben vehetnek részt. Anglisztika szakos
BA oklevelük és felkészültségük birtokában több mesterszintő szak, köztük tanári szakok közül választhatnak. A
valamely tudományban és a kutatásban hivatásszerően elmélyülni kívánó hallgatók doktori képzésben vehetnek
részt.
Elhelyezkedési esélyek és lehetıségek:
A közel 1 milliárd ember által anyanyelvként, elsı vagy második idegen nyelvként beszélt angol nyelv ismerete a politikai, gazdasági, kulturális és tudományos életben egyaránt alapkövetelménnyé vált. Amellett, hogy
számos nemzetközi szervezet (legalább egyik, de többnyire elsıdleges) hivatalos nyelve az angol, Magyarország
nemzetközi kapcsolatainak ugrásszerő növekedésével egyre nagyobb szükség van rá a mindennapi kommunikációban. Ezeknek az új igényeknek a kielégítéséhez azonban nem elegendı csupán a hagyományos értelemben
vett nyelvvizsgával igazolt nyelvtudás, hanem szükség van arra, hogy olyan idegen nyelveket jól beszélı szakemberek kerüljenek ki a munkaerıpiacra, akik kiválóan ismerik az angol nyelvő országok kultúráját, társadalmipolitikai berendezkedését, évszázados hagyományait és más fontos jellemzıit.
Az alkalmazkodást, adaptivitást és szellemi hozzáadott értéket honoráló gazdasági-társadalmi környezetben
jól érvényesülnek a bölcsészeti képzésben elsajátítható ismeretek, képességek, készségek, információ-kezelési
rutinok. A szövegfeldolgozás gyakorlata, az önkifejezés fejlesztése, a történeti látásmód, az interpretációs gyakorlottság, a sokféle nézıpont figyelembe vétele, a hagyományos mőveltség biztonsága mind-mind olyan tényezık, amelyek a munkaadók körében összegyőjtött vélemények alapján a társadalmi, kulturális, gazdasági és
üzleti élet igen sok területén, a médiában, a könyvkiadásban, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó
intézményekben, az idegenforgalomban, az egyre fontosabb szerepet betöltı pályázati irodákban, a helyi
és országos önkormányzati hivatalokban, minisztériumokban és még számos más területen jól alkalmazhatóak. Az anglisztika szakos bölcsészek esetében különös elınyt jelentenek az angol nyelvi kommunikációs
készségek, angolnyelv-ismeret, az angol nyelven beszélı népek kultúrájának, irodalmának, történelmének
ismerete, az angol szaknyelvi ismeretek, fordítási ismeretek és készségek, valamint EU-ismeretek.
A felmérések szerint a versenyszférában két területen is növekszik a kereslet a bölcsészek iránt. Egyfelıl az
egyre kiterjedtebb szellemi, kulturális szolgáltató ágazatok kínálnak álláslehetıségeket, másfelıl a multinacionális cégek növekvı mértékben ismerik fel a fenti készségekben rejlı értékeket, és növekvı mértékben kínálnak állásokat különösen az angol nyelvben, az angolszász kultúrában járatos, jó kommunikációs és szociális
készségekkel rendelkezı bölcsészdiplomásoknak.
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