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Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Anglisztika alapszak
Alapképzés/BA/BSc
Képzési forma: Nappali
Finanszírozás: Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzés nyelve: Magyar és angol
A képzés időtartama: 6 félév
Képzés helyszíne(i): Pécs
Képzés indulása: Szeptemberi indulás
Oklevélben szereplő képzettség neve: anglisztika alapszakos bölcsész
Felvételi irányszám: 10<65 fő
Felvételi követelmények: angol emelt szintű érettségi

Képzési jellemzők
A képzés angol nyelven folyik. Minor szakként felvehető: IGEN, követelmény: legalább jó eredményű
emelt szintű anglisztika érettségi A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció vagy minor
szak Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez a felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga
szintjének megfelelő angol nyelvtudás szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsgakövetelmények
teljesítését igazolja.

A képzés célja
olyan szakemberek képzése, akik jól ismerik az angol nyelvet, az angol nyelvű kultúrákat. Ismereteikre
építve a Közös Európai Referenciakeret felsőfokú C1 szintjén képesek angol nyelvű mindennapi,
kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, valamint nyelv- és irodalomtudományi szövegeket felelősen
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.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek
Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:
angol nyelv (emelt szintű) kötelező ÉS francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy
német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy történelem

Előző évek ponthatárai
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ANK

Elhelyezkedési területek
Tipikus munkahelyek:
versenyszféra: különösen külkereskedelmi cégek, multinacionális cégek (tolmács, fordító, idegen nyelvű
levelező, kapcsolattartó, programszervező) közszféra: minisztériumok, külkapcsolatokért felelős szervek,
közigazgatás és egyéb költségvetési szervek regionális és háttérintézményei.
A gazdasági és kulturális életben is egyre nagyobb szerepet kapnak a pályázati irodák, nemzetközi
ügynökségek, ahol többségében elengedhetetlen a magas szintű nyelvtudás.
Tipikus beosztás, munkakör: üzletkötő, tolmács, vezetői asszisztens, kapcsolattartó

Főbb témakörök
általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek
(filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció,
informatika, könyvtárismeret) 8-12 kredit;
angol nyelvfejlesztés 25-40 kredit;
angol nyelvészet 15-40 kredit;
angol nyelvű irodalmak 15-40 kredit;
angol nyelvű kultúrák és társadalmak 15-40 kredit;
választás szerinti szakma-specifikus ismeretek legfeljebb 50 kredit.

A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat lehet a képző intézmény által ajánlott specializációhoz kapcsolódó, a szak
tantervében meghatározott tantervi egység.

anglisztika mesterszak
Szakirányok, specializációk
SPECIALIZÁCIÓK (felvehetők a minor szak helyett):
angol nyelvű irodalmak és kultúrák specializáció
amerikanisztika specializáció
angol szakfordító specializáció
Az anglisztika BA képzés keretében a 3. szemesztertől kötelezően választandó egy sáv az alábbiak közül:

nyelvészet
alkalmazott nyelvészet
angol irodalom és kultúra
amerikanisztika.

Kapcsolat
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu
Kari honlap: www.btk.pte.hu
Anglisztika Intézet
Intézeti honlap: http://ies.btk.pte.hu
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