Mit jelent az Amerikanisztika szakirány?
Az Amerikanisztika a modern nyelvekkel és kultúrákkal foglakozó tudományok egyike. Hivatalos elismertség
szempontjából egyenrangú az angolszász kultúrával foglalkozó tudományok (anglisztika, ausztralisztika,
irlandisztika) bármelyikével. Amerikanisztika szakirányon elsősorban az Egyesült Államok kultúrájával,
irodalmával, történelmével és nyelvével ismerkednek meg a hallgatók, ezen kívül még tanulmányaik részét
képezi Kanada kultúrájába és irodalmába, illetve az Egyesült Királyság történelmébe és irodalmába való
betekintés is.
Milyen oklevél szerezhető a szakirányon?
Az amerikanisztika szakirányon megszerezhető oklevél minden tekintetben egyenrangú és egyenértékű az
anglisztika szakirányon megszerezhető oklevéllel. Továbbtanulás szempontjából elsősorban amerikanisztika
diszciplináris mesterszak, illetve angoltanári mesterszak elvégzésére készít fel. A szakiránnyal párhuzamosan
végezhető az Európai Uniós angol szaknyelvi specializáció is.
Milyen elhelyezkedési lehetőségeket biztosít az oklevél?
Az amerikanisztika szakirány elvégzése után a jelölt nagy eséllyel pályázhat olyan állásokra, ahol az angol nyelv,
az amerikai kultúra, és a multikulturális társadalom ismerete alapfeltétel. Hallgatóink végzés után
elhelyezkedhetnek kulturális intézményeknél, a nyomtatott és elektronikus sajtó területén,
tömegkommunikációs intézményeknél, a kereskedelmi szférában, illetve multinacionális vállalatoknál, továbbá
maga szintű nyelvtudásukat és szakmai ismereteiket hasznosíthatják tolmácsként és fordítóként is.
Milyen továbbtanulási lehetőségeket kínálunk?
Tanszékünk 2008-tól egyetemi tanszékként működik, ez azt jelenti, hogy 2009-től elindult az amerikanisztika
diszciplináris egyetemi szak, így a kultúra és társadalom iránt érdeklődők akár helyben is folytathatják
tanulmányaikat. Továbbá Főiskolánk egy másik tovább tanulási lehetőséget is biztosít az angoltanári
mesterképzésben, ami szintén 2009-ben indult.
Mit kell tudni az Amerikanisztika Tanszékről?
Az Amerikanisztika Tanszék rugalmas, hallgató centrikus tanszék. A héttagú oktatói gárda, amely angol
anyanyelvű, amúgy magyarul kiválóan beszélő amerikai professzort és kettő egyetemi professzort is magába
foglal, igyekszik a hallgatókkal személyes kapcsolatot kialakítani. A tanszék szakmai és társadalmi életének
kiemelkedő elemei:
 Tanszéki Tudományos Diákkör;
 a Társadalmi Tolerancia Tudásközpont (lehetőség magyar és angol nyelvű kutatásra, publikálásra);
 lehetőség egy szemeszter eltöltésére amerikai társintézményeinknél, a Georgia állambeli Valdosta State
Universityn, illetve a Georgia College and State Universityn.
Ha a jelentkezéssel kapcsolatban bármilyen kérdés adódna, forduljon bizalommal tanszéki ügyintézőnkhöz,
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