
ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK 

1. A szakért felelős oktató: 

Dr. habil. Kodó Krisztina PhD egyetemi docens 

2. Az alapképzési szak angol megnevezése: 

English and American Studies 

3. A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 

Anglisztika alapszakos bölcsész 

4. Az oklevélben szereplő szakképzettség angol megnevezése: 

 Philologist in English and American Studies 

5. A képzés nyelve: 

Angol 

6. A szakképzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi 

besorolása: 

222 

7. Specializációk megnevezése 

- British Studies 

- American Studies 

8. A végzettségi szint: 

Alapfokozat (baccalaureus, bachelor, BA) 

9. Képzési terület: 

Bölcsészettudomány 

10. Képzési ág: 

Modern filológia 

11. A képzési idő: 

6 félév,  

Teljes idejű képzés: 1440 óra 

Részidős képzés (levelező): 432 óra 

12. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 

180 kredit 

13. Az alapképzési szak képzési célja: 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik jól ismerik az angol nyelvet, az angol nyelvű 

kultúrákat, és képesek a Közös Referenciakeret felsőfokú C1 szintjén angol nyelvű mindennapi, 

kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, valamint nyelv- és irodalomtudományi szövegeket 

értelmezni, közvetíteni, és alkotni írásban és szóban. Elláthatnak hazai és nemzetközi 



szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, az oktatás, 

valamint az újságírás és a PR területén középvezetői szintű feladatokat is. Felkészültek 

tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 

14. A képzés szerkezete: 

- Alapozó ismeretek 10 kredit; 

- Szakmai törzsanyag 130 kredit; 

▪ Választott specializáció 25 kredit;  

▪ Szabadon válaszható 11 kredit; 

- Szakdolgozat 4 kredit. 

15. Tudásmodulok: 

- Alapozó ismeretek 10 kredit; 

- Nyelvfejlesztés 43 kredit; 

- Nyelvészet 35 kredit; 

- Angol nyelvű irodalmak 21 kredit. 

- Angol nyelvű kultúrák és társadalmak 38 kredit; 

16. A szakdolgozat követelményei: 

A szakdolgozat legalább húsz oldal terjedelmű, angol nyelven elkészített, a választott 

szakterületnek megfelelően gyakorlati vagy elméleti esszéjellegű írásbeli dolgozat. 

Témáját az irodalom, a nyelvészet (elméleti vagy alkalmazott) vagy a kultúra témaköreiből a 

tanszék javasolja. 

Célja: hogy a hallgatók egy választott téma önálló kidolgozásával, a képzésnek megfelelő 

szakmai tárgyakhoz kapcsolódó témakörben bizonyítsák: birtokában vannak az elvégzett 

szaknak megfelelő ismereteknek, elméleteknek, legfontosabb elemzési módszereknek, 

tájékozottak a hazai és nemzetközi szakirodalomban, továbbá képesek ezen ismereteket 

logikusan felépítve, kreatív módon használni. 

Elvárás a hallgatóktól, hogy a választott témát elméleti és/vagy gyakorlati vonatkozású leíró-

magyarázó és vagy empirikus vizsgálat vagy statisztikai és egyéb másodelemzés keretében 

dolgozzák ki. Elemzően, valamint kritikusan viszonyuljanak ahhoz, amit a választott témával 

kapcsolatban tapasztaltak, továbbá fogalmazzák meg a vizsgált problémával kapcsolatos 

következtetéseiket, javaslataikat. A szakdolgozat nyelvezete mind stílusában, mind 

nyelvhelyesség tekintetében megfeleljen a témának. A hallgatók a tudományos normáknak 

megfelelően idézzék és használják fel mások gondolatait. A szakdolgozathoz konzultációs 

lehetőség és kötelezettség kapcsolódik. A szakdolgozó legalább négy alkalommal köteles 

konzultálni. 

17. A záróvizsga követelményei és szerkezete: 

A záróvizsgára bocsátás feltételei: 
- a tantervben meghatározott követelmények teljesítése (abszolutórium megszerzése); 
- szakdolgozat elkészítése és bírálattal ellátott, legalább elégségesre javasolt értékelése. 

A záróvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A hallgatók mindkét részben számot adnak a 

kultúra- és médiatudomány, az irodalomtudomány és a nyelvtudomány területén elsajátított 

ismereteikről, valamint a C1-es szintű nyelvtudásukról. 

Az írásbeli vizsga négy részből áll. 

A hallgatóknak 140 perc áll rendelkezésükre a feladatok megoldásához. Az olvasási, nyelvészeti 

és civilizáció-kultúra-országismereti feladatok egy kb. egyoldalas szöveghez kapcsolódnak. A 

vizsga során szótár nem használható. 

- Olvasott szöveg értése 



A vizsgázók egy kb. egy oldal terjedelmű, civilizáció-kultúra-országismereti témájú 

újság/magazincikkhez kapnak néhány feladatot, melyek a szöveg részletes értését mérik. 

Feladattípusok: rövid választ igénylő kérdés, hiányos mondatok kiegészítése a szöveg 

alapján, hiányos szöveg-összefoglalás kiegészítése, feleletválasztós feladatok, 

szöveghelyek megmagyarázása 

- Nyelvészeti ismeretek 

A vizsgázó a megadott szöveghez kapcsolódó néhány feladatot old meg, amelyekben a 

nyelvészeti témakörökben megszerzett tudását kell alkalmaznia. 

Feladattípusok: megadott nyelvi szerkezetek felismerése a szövegből, nyelvi szerkezetek 

átalakítása, mondatelemzés 

- Civilizáció-kultúra-országismereti fogalmazás 

A vizsgázók a szöveghez kapcsolódó témát fejtenek ki. A feladat megoldásához 

alkalmazniuk kell az adott tárgyakban tanultakat, továbbá ezen a szövegen mérjük a 

hallgatók íráskészségét is. 

Feladattípus: kifejtő kérdés alapján szövegalkotás minimum 350 szó terjedelemben, a 

vizsgázó két feladat közül választhat. 

- Hallott szöveg értése 

A vizsgázók egy hallott szöveg információit értik meg különböző szempontok alapján. A 

hallgatók a szöveget kétszer hallgatják. 

Feladattípusok: feleletválasztós feladat, hiányos mondat vagy hiányos szöveg-

összefoglalás kiegészítése, rövid választ igénylő kérdések meg. 

 

A szóbeli vizsga két részből áll. 

1. A szakdolgozat védése.  

2. Szóbeli felelet. Minden hallgató egy tételt húz a 6. pontban felsorolt hat témakör egyikéből. A 

hallgató történelem/kultúra témájú szakdolgozat esetében választhat irodalom vagy nyelvészeti 

témakört illetve történelem/kultúra témájú szakdolgozat esetében irodalom vagy alkalmazott 

nyelvészeti, vagy leíró nyelvészeti témakört; leíró/alkalmazott nyelvészeti témájú szakdolgozat esetében 

irodalmi, vagy történelem/kultúra témakört köteles választani, amit a záróvizsgára jelentkezési lapon a 

„Választott vizsgatárgy” rovatban kell megnevezni. Az így választott tételsorból húz tételt. Rövid 

felkészülési idő során jegyzetelhet, majd kifejti a tételt és megválaszolja a vizsgabizottság kérdéseit. 

Szóbeli feleletének nyelvi színvonalát is értékeljük. A záróvizsga tételsorokat lásd a „Záróvizsga -- BA 

anglisztika vizsgaleírás” c. dokumentum 6. pontjában.  

18. Az értékelés módszere 

RÉSZFELADAT VIZSGARÉSZ 

Írásbeli szakmai  

(20 pont) 
- nyelvészeti ismeretek 

- civilizáció-kultúra-országismereti fogalmazás 

Írásbeli nyelvismeret 

(20 pont) 
- hallott szöveg értése  

- olvasott szöveg értése 

- írásbeli nyelvismeret a fogalmazás alapján (nyelvtan, 

szókincs, stílus, helyesírás) 

Szóbeli szakmai 

(érdemjegy) 

- irodalom, vagy 

- nyelvészet, vagy 

- kultúra-országismeret-civilizáció 

Szóbeli nyelvismeret 

(érdemjegy) 
- a feleletek alapján hatékony kommunikáció mérése (nyelvtan, 

szókincs, stílus, kiejtés) 

Szakdolgozat 

(érdemjegy) 
- a szakdolgozat eredménye 

- védés: a bírálatra és a helyben feltett kérdésekre adott 

válaszok alapján 
 



Mindkét írásbeli részfeladaton (írásbeli szakmai, írásbeli nyelvismeret) min. 40%-ot kell teljesíteni. 

Amennyiben az írásbeli két részfeladata közül bármelyik elégtelen, a teljes írásbeli vizsga elégtelen, 

amelynek megismétlésére a következő félévben van lehetőség. A szóbeli vizsga teljesítésére csak 

sikeres írásbeli vizsga teljesítése után van lehetőség. 

Minden szóbeli részfeladatot sikeresen (minimum elégséges szinten) kell teljesíteni. Amennyiben a 

szóbeli három részfeladata (szóbeli szakmai felelet, szóbeli nyelvismeret, szakdolgozat védése) közül 

bármelyik elégtelen, a teljes szóbeli vizsga elégtelen. 

19. Az oklevél minősítése: 

Az oklevél minősítése az alábbi minősítések kerekített átlaga: 

- a komplex szóbeli (és ahol van, írásbeli) záróvizsga eredménye 

- a hallgató szemeszterenkénti tanulmányi átlagának átlageredménye (amely a 

leckekönyvben is szerepel). 

Egy vizsgaidőszakban záróvizsgát csak egyszer lehet tenni; minden sikertelen záróvizsga 

megismétlésére a következő vizsgaidőszakban van lehetőség. 

20. Idegennyelvi követelmények: 

A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja. 

21. A tantárgyakra vonatkozó információk: 

A tantárgyakra vonatkozó információk a Moodle-ben (http://moodle.kodolanyi.hu) találhatók 

meg. 

22. Mobilitási ablak: 

A külföldi tanulmányok – pl. Erasmus – intézmény által javasolt féléve: 3. és/vagy 4. félév. 

http://moodle.kodolanyi.hu/


ÁTTEKINTŐ TANTERV Anglisztika BA nappali/ levelező tagozat /British Studies specializáció 

 
Óra 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

30/9 

Személyiségfejlesztés és 

szakmai kommunikáció 
(szem.) 

2 

Kutatásmódszertan és 

esszéírás 
(szem.) 

4 

Komplex 

társadalomtudományi 

ismeretek /Internet és a 
világ 

(ea.) 

4 

 
Fordítás magyarról idegen 

nyelvre 

(szem.) 

 

3 

 

Üzleti szóbeli prezentációk 
(szem.) 

4 
HR ismeretek 

(szem.) 
4 

30/9 
Európai civilizáció és identitás 

(ea.) 
4 

Angol nyelvi alapkészségek 

fejlesztése 2. 
(szem.) 

6 
Üzleti angol 

(szem.) 
6 

Ír kulturális 

identitások 

(ea.) 

4 
Multikulturális kanadai 

identitások (ea.) 
5 

Interkulturális kommunikáció 
(ea.) 

5 

30/9 
Brit történelem és 

országismeret 
(ea.+szem.) 

6 

Nyelvi és kulturális elemek brit 
és amerikai filmekben és 

sorozatokban 

(szem.) 

 

4 

Angol szóbeli és írásbeli 

szövegalkotás 

(szem.) 

4 

 
Kultúrák és identitások az 

angolszász világban 

(szem.) 

4 

30/9 

Angol fonetika, fonológia, 
morfológia 

(ea.) 

4 
Angol szintaxis 

(ea.) 
5 

Angol szintaxis 

(szem.) 
5 

Fordítás idegen nyelvről 

magyarra (szem.) 
4 

Angol nyelvhelyesség  2. 

(szem.) 
4 

30/9 

Angol nyelvi alapkészségek 

fejlesztése 1. 
(szem.) 

6 

Angol nyelvhelyesség 1. 

(szem.) 
4 

Alkalmazott nyelvészet 
(ea.) 

 

5 
 

Alkalmazott nyelvészet (szem.) 

 

5 
Az EU angolja 

(szem.) 
4 

Szakdolgozat felkészítő és 
konzultáció 

(szem.) 

4 

30/9 
Az Egyesült Államok 

történelme és országismeret 

(ea.+szem.) 
 

6 

 

Brit irodalom a XVII. 
század végéig 

(ea.+ szem.) 

5 

Vezetés és vállalkozás szakmai 

angol 
(ea.) 

 

3 

Angol nyelvtörténet és brit 
nyelvi változatok 

(ea.) 

 

5 
Pragmatika 

(ea.) 
4 

30/9 

 

Bevezetés az irodalom-és 
nyelvtudományba 

(ea.) 

 

3 

XVIII-XIX. századi brit 

irodalom 
(ea.+ szem.) 

5 
XX. századi brit irodalom 

(ea.+ szem.) 
5 

Válogatott szemelvények az 

amerikai irodalomból 
(szem.) 

5 
 

30/9 
Angol irodalmi szövegelemzés 

(szem.) 
5 

Szabadon választható 
ismeretek 1. 

(ea.) 

5 
Szabadon választható 

ismeretek 2. 

(ea.) 

6 

Szakmai 

gyak. 
Évközi szakmai gyakorlat 1. 

 
- Évközi szakmai gyakorlat 2. - Évközi szakmai gyakorlat 3. - Évközi szakmai gyakorlat 4. - Évközi szakmai gyakorlat 5. - Évközi szakmai gyakorlat 6. - 

- 
Kultúra, sport, munkahelyi 

jóllét 1. 
1 

Kultúra, sport, munkahelyi 

jóllét 2. 
1 

Kultúra, sport, munkahelyi 

jóllét 3. 
1 

Kultúra, sport, munkahelyi jóllét 

4. 
1     

Mentori 

óra 
Mentori óra 1. - Mentori óra 2. - Mentori óra 3. - Mentori óra 4. - Mentori óra 5. - Mentori óra 6. - 

Szak-

dolg. 
      

Kredit 27 30 32 30 31 30 

Tanóra 240/72 240/72 240/72 240/72 240/72 240/72 

Tudásmodulok: Professzió modul (általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek) 10 kredit, Szabadon választható 11 kredit; Szakmai törzsanyag: Angol nyelvfejlesztés,  
angol nyelvészet, angol nyelvű irodalmak, angol nyelvű kultúrák és társadalmak, kultúra, sport, munkahelyi jóllét 130 kredit, British Studies specializáció 25 kredit, Szakdolgozat 4 kredit. 

Évközi szakmai gyakorlat (csak nappali tagozaton): a félév tantárgyaihoz kapcsolódó problémaalapú gyakorlati feladatok megoldása a tematikus hetek keretében. KULTÚRA, SPORT, MUNKAHELYI JÓLLÉT: részidős képzésen 
félévenként egy tanácsadáson a részvétel kötelező.  Mentori óra: részidős képzésben minden évfolyamhoz egy főállású oktató kapcsolódik mentorként (online kapcsolattartás).  

 



 

 

ÁTTEKINTŐ TANTERV Anglisztika BA nappali/ levelező tagozat /American Studies specializáció 

 

Óra 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

30/9 

Személyiségfejlesztés és 

szakmai kommunikáció 

(szem.) 

2 

Kutatásmódszertan és 

esszéírás 

(szem.) 

4 

Komplex 

társadalomtudományi 
ismeretek/Internet és a világ 

(ea.) 

4 

Fordítás magyarról idegen 

nyelvre 

(szem.) 

 
3 

Üzleti szóbeli prezentációk 
(szem.) 

4 
HR ismeretek 

(szem.) 
4 

30/9 
Európai civilizáció és 

identitás (ea.) 
4 

Angol nyelvi alapkészségek 

fejlesztése 2. 
(szem.) 

6 
Üzleti angol 

(szem.) 
6 

Ír kulturális 

identitások 

(ea.) 

4 
Multikulturális kanadai 

identitások (ea.) 
5 

Interkulturális 

kommunikáció 

(ea.) 

5 

30/9 
Brit történelem és 

országismeret 
(ea.+ szem.) 

6 

Nyelvi és kulturális elemek 

brit és amerikai filmekben és 

sorozatokban 

(szem.) 

4 

Angol szóbeli és írásbeli 

szövegalkotás 1. 
(szem.) 

4 

Kulturák és identitások az 

angolszász világban 
(szem.) 

4 

30/9 

Angol fonetika, fonológia, 

morfológia 

(ea.) 

4 
Angol szintaxis 

(ea.) 
5 

Angol szintaxis 
(szem.) 

5 
Fordítás idegen nyelvről 

magyarra (szem.) 
4 

Angol nyelvhelyesség 2. 
(szem.) 

4 

30/9 
Angol nyelvi alapkészségek 

fejlesztése 1. 

(szem.) 

6 

Angol nyelvhelyesség 1. 

(szem.) 
4 

Alkalmazott nyelvészet 

(ea.) 
 

5 
Alkalmazott nyelvészet 

(szem.) 
5 

Az EU angolja 

(szem.) 
4 

Szakdolgozat felkészítő és 

konzultáció 
(szem.) 

4 

30/9 
Az Egyesült Államok 

történelme és országismeret 

(ea.+ szem.) 

 

6 

 

Amerikai irodalom a 

kezdetektől a XIX. század 

végéig 

(ea.+ szem.) 

5 

Vezetés és vállalkozás 
szakmai angol 

(ea.) 

3 
Angol nyelvtörténet és 

amerikai nyelvváltozatok 

(ea.) 

5 
Pragmatika 

(ea.) 
4 

30/9 

Bevezetés az irodalom- és 

nyelvtudományba 

(ea.) 

3 Amerikai irodalom a 
századfordulótól a II. 

világháborúig 

(ea.+ szem.) 

5 

A II. világháború utáni 

amerikai irodalom 
(ea.+ szem.) 

5 

Válogatott szemelvények a 

brit irodalomból 
(szem.) 

5 

30/9 

Angol irodalmi 

szövegelemzés 
(szem.) 

 

5 

Szabadon választható 

ismeretek 1. 
(ea.) 

5 

Szabadon választható 

ismeretek 2. 
(ea.) 

6 

Szak-

mai 

gyak. 

Évközi szakmai gyakorlat 1. - Évközi szakmai gyakorlat 2. - Évközi szakmai gyakorlat 3. - Évközi szakmai gyakorlat 4. - Évközi szakmai gyakorlat 5. - Évközi szakmai gyakorlat 6. - 

- 
Kultúra, sport, munkahelyi 

jóllét 1. 
1 

Kultúra, sport, munkahelyi 

jóllét 2. 
1 

Kultúra, sport, munkahelyi 

jóllét 3. 
1 

Kultúra, sport, munkahelyi 

jóllét 4. 
1     

Mentori 

óra 
Mentori óra 1. - Mentori óra 2. - Mentori óra 3. - Mentori óra 4. - Mentori óra 5. - Mentori óra 6. - 

Szak-

dolg. 
      

Kredit 27 30 32 30 31 30 

Tanóra 240/72 240/72 240/72 240/72 240/72 240/72 

Tudásmodulok: Professzió modul (általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek) 10 kredit, Szabadon választható 11 kredit; Szakmai törzsanyag: Angol nyelvfejlesztés, angol nyelvészet, 

angol nyelvű irodalmak, angol nyelvű kultúrák és társadalmak, kultúra, sport, munkahelyi jóllét 130 kredit, American Studies specializáció 25 kredit, Szakdolgozat 4 kredit. 

Évközi szakmai gyakorlat (csak nappali tagozaton): a félév tantárgyaihoz kapcsolódó problémaalapú gyakorlati feladatok megoldása a tematikus hetek keretében. KULTÚRA, SPORT, MUNKAHELYI JÓLLÉT: részidős képzésen 
félévenként egy tanácsadáson a részvétel kötelező.  Mentori óra: részidős képzésben minden évfolyamhoz egy főállású oktató kapcsolódik mentorként (online kapcsolattartás). 



RÉSZLETES TANTERV 

Kód Tantárgy Kredit Tanóra Követelmény Félév Jelleg Előfeltétel 
Felelős 

tanszék 

HU 

027 

Személyiségfejlesztés és 

szakmai kommunikáció  
2 30/9 gyakorlati jegy 1. szem.  

HUMÁN – 

PS 

AN 

334 

Bevezetés az irodalom- és 

nyelvtudományba  
3 30/9 kollokvium 1. előadás  ANG 

KN 

271 

Európai civilizáció és 

identitás 
4 30/9 kollokvium  1 előadás  KULT 

AN 

290 

Brit történelem és 

országismeret  
6 60/18 kollokvium 1. 

előadás + 

szem 
 ANG 

AN 

335 

Angol nyelvi alapkészségek 

fejlesztése 1.  
6 60/18 gyakorlati jegy 1. szem.  ANG 

AN 

336 

Angol irodalmi 

szövegelemzés 
5 30/9 gyakorlati jegy 1. szem.  ANG 

SK 

001 

Kultúra, sport, munkahelyi 

jóllét 1. 
1 - aláírás 1. gyakorlat   SIKK 

AN 

292 
Mentori óra 1. - - aláírás 1. gyakorlat  ANG 

AN 

293 
Évközi szakmai gyakorlat 1. - - aláírás 1. gyakorlat  ANG 

AN 

188 

Kutatásmódszertan és 

esszéírás 
4 30/9 gyakorlati jegy 2. szem.  ANG 

AN 

202 
Angol nyelvhelyesség 1. 4 30/9 gyakorlati jegy 2. szem.  ANG 

AN 

337 

Angol nyelvi alapkészségek 

fejlesztése 2.  
6 60/18 nyelvi alapvizsga 2. szem.  ANG 

AN 

338 

Angol fonetika, fonológia, 

morfológia  
4 30/9 kollokvium 2. előadás   

ANG 

 

AN 

296 

Az Egyesült Államok 

történelme és országismerete 
6 60/18 kollokvium 2. 

előadás + 

szem. 
 ANG 

AN 

297 

Szabadon választható 

ismeretek 1. 
5 30/9 kollokvium 2. előadás  ANG 

SK 

002 

Kultúra, sport, munkahelyi 

jóllét 2. 
1 - aláírás 2. gyakorlat   SIKK 

AN 

298 
Mentori óra 2. - - aláírás 2. gyakorlat  ANG 

AN 

299 
Évközi szakmai gyakorlat 2. - - aláírás 2. gyakorlat  ANG 

NE156 

 

KO812 

Komplex társadalomtudományi 

ismeretek (2020k) 

Internet és a világ (2020) 
4 30/9 kollokvium 3. előadás   

NETA 

 

KOMM 

AN 

339 
Üzleti angol  6 60/18 gyakorlati jegy 3. gyakorlat  ANG 

AN 

340 
Angol szintaxis  5 30/9 kollokvium 3. előadás  ANG 

AN 

341 
Alkalmazott nyelvészet 5 30/9 kollokvium 3. előadás   ANG 

 British Studies specializáció LÁSD SPECIALIZÁCIÓNÁL 3.   ANG 

 
American Studies 

specializáció 
LÁSD SPECIALIZÁCIÓNÁL 3.   ANG 

AN 

342 

Szabadon választható 

ismeretek 2. 
6 30/9 kollokvium 3. előadás  ANG 

SK 

003 

Kultúra, sport, munkahelyi 

jóllét 3. 
1 - aláírás 3. gyakorlat   SIKK 

AN 

304 
Mentori óra 3. - - aláírás 3. gyakorlat  ANG 



AN 

306 
Évközi szakmai gyakorlat 3.  - - aláírás 3. gyakorlat  ANG 

AN 

313 

Vezetés és vállalkozás 

szakmai angol  
3 30/9 kollokvium 4. előadás  ANG 

AN 

343 

 

Fordítás magyarról idegen 

nyelvre 

3 
 

30/9 

 

gyakorlati jegy 
4. 

 

szem. 
 

 

ANG 

AN 

315 
Ír kulturális identitások  4 30/9 kollokvium 4. előadás  ANG 

AN 

344 

 

Nyelvi és kulturális elemek 

brit és amerikai filmekben és 

sorozatokban 

4 30/9 gyakorlati jegy 4. szem.  ANG 

AN 

345 
Angol szintaxis  5 30/9 gyakorlati jegy 4. szem.  ANG 

 British Studies specializáció LÁSD SPECIALIZÁCIÓNÁL 4.   ANG 

 
American Studies 

specializáció 
LÁSD SPECIALIZÁCIÓNÁL 4.   ANG 

AN 

346 

 

Alkalmazott nyelvészet 
5 30/9 gyakorlati jegy 4.  szem.  ANG 

SK 

004 

Kultúra, sport, munkahelyi 

jóllét 4. 
1 - aláírás 4 gyakorlat  SIKK 

AN 

305 
Mentori óra 4. - - aláírás 4. gyakorlat  ANG 

AN 

307 
Évközi szakmai gyakorlat 4. - - aláírás 4. gyakorlat  ANG 

AN 

347 

Fordítás idegen nyelvről 

magyarra  
4 30/9 gyakorlati jegy 5. szem.  ANG 

AN 

348 
Az EU angolja  4 30/9 gyakorlati jegy 5. szem.  ANG 

AN 

349 

 

Üzleti szóbeli prezentációk 
4 30/9 gyakorlati jegy 5. szem.  ANG 

AN 

350 

Multikulturális kanadai 

identitások  
5 30/9 kollokvium 5.  előadás  ANG 

AN 

351 

Angol szóbeli és írásbeli 

szövegalkotás   
4 30/9 gyakorlati jegy 5. szem. 

 
ANG 

 British Studies specializáció LÁSD SPECIALIZÁCIÓNÁL 5.  
 

ANG 

 
American Studies 

specializáció 
LÁSD SPECIALIZÁCIÓNÁL 5.  

 
ANG 

AN 

308 
Mentori óra 5. - - aláírás 5. gyakorlat  ANG 

AN 

309 
Évközi szakmai gyakorlat 5. - - aláírás 5. gyakorlat  ANG 

AN 

352 
Pragmatika 4 30/9 kollokvium 6. előadás  ANG 

AN 

326 
HR ismeretek  4 30/9 gyakorlati jegy  6. szem.  ANG 

AN 

353 
Interkulturális kommunikáció  5 30/9 kollokvium 6.  előadás  ANG 

AN 

354 

 

Kultúrák és identitások az 

angolszász világban 

4 30/9 gyakorlati jegy 6. szem.  ANG 

AN 

355 
Angol nyelvhelyesség 2. 4 30/9 gyakorlati jegy 6. szem.  ANG 

AN 

356 

Szakdolgozat felkészítő és 

konzultáció  
4 30/9 gyakorlati jegy 6. szem. 

 
ANG 



 British Studies specializáció LÁSD SPECIALIZÁCIÓNÁL 6.  

 

ANG 

 
American Studies 

specializáció 
LÁSD SPECIALIZÁCIÓNÁL 6.   ANG 

AN 

310 
Mentori óra 6. -  aláírás 6. gyakorlat  ANG 

AN 

311 
Évközi szakmai gyakorlat 6. -  aláírás 6. gyakorlat  ANG 



ANGLISZTIKA ALAPSZAK SPECIALIZÁCIÓI 

 British Studies 

Kód Tantárgy Kredit Tanóra Követelmény Félév Jelleg Előfeltétel 
Felelős 

tanszék 

AN 

195 

Brit irodalom a XVII. század 

végéig 
5 60/18 kollokvium 3. 

előadás + 

szem. 
 ANG 

AN 

330 
XVIII-XIX. századi brit irodalom 5 60/18 kollokvium 4. 

előadás + 

szem. 
 ANG 

AN 

357 

Angol nyelvtörténet és brit nyelvi 

változatok  
5 30/9 kollokvium 5. előadás  ANG 

AN 

214 
XX. századi brit irodalom 5 60/18 kollokvium 5. 

előadás + 

szem. 
 ANG 

AN 

332 

Válogatott szemelvények az 

amerikai irodalomból  
5 60/18 

gyakorlati 

jegy 
6. szem.  ANG 

American Studies 

Kód Tantárgy Kredit Tanóra Követelmény Félév Jelleg Előfeltétel 
Felelős 

tanszék 

AN 

152 

Amerikai irodalom a kezdetektől a 

XIX. század végéig  
5 60/18 kollokvium 3. 

előadás + 

szem. 
 ANG 

AN 

180 

Amerikai irodalom a 

századfordulótól a II. 

világháborúig  

5 60/18 kollokvium 4. 
előadás + 

szem. 
 ANG 

AN 

358 

Angol nyelvtörténet és az amerikai 

nyelvváltozatok  
5 30/9 kollokvium 5. előadás   ANG 

AN 

216 

A II. világháború utáni amerikai 

irodalom  
5 60/18 kollokvium 5. 

előadás + 

szem. 
 ANG 

AN 

333 

Válogatott szemelvények a brit 

irodalomból  
5 60/18 

gyakorlati 

jegy 
6. szem.  ANG 

 


