Mire tesz alkalmassá
az alapszakos diplomád?
• Német nyelvhasználatra felsőfokú C típusú
nyelvvizsga szintjén.
• Alapszintű tolmácsolásra és fordításra.
• A német nyelvű országok társadalmi, gazdasági,
környezeti problémáiról megszerzett tudásod alkalmazására.
• Nyelvi közvetítői szerep betöltésére a kulturális
kapcsolatok terén, az idegenforgalomban, a gazdasági életben.
• Önkormányzatoknál, tömegkommunikációs szerveknél német nyelvi kommunikációs és szervezői feladatok ellátására.
• Nemzetközi cégeknél ügyfélszolgálati munkakör
betöltésére.
• Tanulmányaid folytatására a mesterszakon, így
lehet belőled fordító-tolmács vagy német nyelvtanár is.

Miért jó debreceni diáknak lenni?
• Több mint 400 éves hagyományokkal rendelkező
iskolaváros lakója lehetsz.
• Az ország egyik legrangosabb kutatóegyetemén
tanulhatsz.
• Az ország második legnagyobb könyvtárában kutathatsz.
• Modern campusokkal, épületekkel, kollégiumokkal
és szolgáltatásokkal rendelkezik egyetemünk.
• A kollégiumi férőhelyek száma folyamatosan bővül, megfelelő színvonalat és hallgatóbarát árakat
találsz.
• Használhatod a sportpálya-komplexumot az egyetem közelében vagy a Nagyerdőn.
• A város is támogatja a hallgatói kulturális- és
sportéletet: a Főnix Csarnok, a Kölcsey Központ, a
MODEM, fedett uszodák és az élményfürdő szolgáltatásait is igénybe veheted.
• A Debreceni Német-Magyar Kulturális Egyesület, a
Német Kulturális Fórum és az Ausztria-gyűjtemény
elhozza Debrecenbe a német és az osztrák kultúrát: német nyelvű filmeket vetítenek, írókat hívnak
meg, kiállításokat, kirándulásokat, színházi előadásokat, workshopokat szerveznek.
• Debrecenben található az ország legjobban kiépített klubhálózata: a Kazánház Egyetemi Klub és
Kelet-Közép-Európa legnagyobb diákcentruma, a
Lovarda, ahol szerdánként az ország legnagyobb
egyetemi bulija vár Téged is!
• Hagyományos intézeti programok várják diákjainkat: „Nyitott ajtók”, szakhét, szakest, intézeti karácsonyi ünnepség, Stammtisch, német filmklub,
színjátszás.

Elérhetőségek:
Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
E-mail: germanistik@arts.unideb.hu
Tel.: 52/512-900/62147
Fax: 52/512-942
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IRÁNY DEBRECEN! IRÁNY A NÉMET SZAK!

II. Német minor szak

V. Fordító mesterszak

• ha érdekel a német nyelv és kultúra,
• ha a későbbiekben tolmácskodni és fordítani szeretnél,
• ha a média világa vonz,
• ha kulturális területen szeretnél elhelyezkedni,
• ha anyanyelvű tanároktól szeretnél tanulni,
• ha szeretnél nemzetközi cégeknél (pl. IT-Services
Hungary) dolgozni,
• ha nagyhírű egyetemen tanulnál,
• ha szeretnél ösztöndíjakkal - akár egy teljes szemesztert - német nyelvterületen tanulni,

Ha nem a germanisztikát választod alapszaknak, akkor emelt szintű érettségivel vagy középfokú nyelvvizsgával a 2. évben felveheted a német minor szakot. Így a másik szakod mellett a 4 féléves német
minor is bekerül a diplomádba.

• Választható nyelvek:
„A” nyelv (anyanyelv): magyar
„B” nyelv (első idegen nyelv): angol, német,
olasz, orosz, francia vagy holland,
„C” nyelv (második idegen nyelv): angol német,
olasz, orosz, francia vagy holland
• 4 hetes szakmai gyakorlat
• gazdasági-üzleti szaknyelvi fordítás
• társadalomtudományi szakfordítás
• műfordítás alapkérdései

akkor mindenképp itt a helyed nálunk!
I. Germanisztika alapszak
Német szakirány
A Germanisztikai Intézet hároméves alapszakos
képzésének célja, hogy segítsen megtalálnod azt
a területet, ahol szívesen dolgoznál. A képzést úgy
alakítottuk ki, hogy több szakterületre nyerhess betekintést.
Milyen ismeretekre tehetsz szert 3 év alatt?
• Német nyelvtudásra (anyanyelvű lektorokkal),
• kulturális ismeretekre, médiaismeretekre,
• irodalmi és nyelvészeti alapismeretekre.
• német nyelvű informatikai ismeretek az IT-Services
Hungary támogatásával - www.it-services.hu.

III. Német nyelv, irodalom
és kultúra mesterszak
A mesterképzés négy félév alatt elvégezhető és
egyetemi diplomát biztosít.
Ezen képzés keretében
• lehetőséged nyílik arra, hogy önállóan megválaszd,
mivel is akarsz valójában foglalkozni;
• elmerülhetsz az irodalom-, nyelv-, média-, kultúraés színháztudományban;
• tanúsítványt szerezhetsz fordítás és európai uniós
ismeretek területén.

IV. Német tanári mesterszak
Az 5 féléves tanári mesterképzési szakon elsajátíthatod a német mint idegen nyelv legújabb nyelvoktatási módszereit. Ez a képzés kétszakos: a germanisztika alapszak német szakiránya és az elvégzett
minor szakod folytatásaként (vagy német minoron
más főszakkal) szerezhetsz pedagógiai ismereteket.
Mindkét szakodból iskolai tanítási gyakorlatokkal
válhatsz felkészült tanárrá.

További infók: http://gi.unideb.hu/translating/

VI. Osztatlan némettanár-képzés
A 4+1 és az 5+1 év alatt a német nyelv és kultúra
általános iskolai és/vagy középiskolai tanára lehetsz!
A tanulmányaid legfontosabb célkitűzései:
• magas szintű nyelvhasználat
• nevelés-oktatási szakképesítés
• interkulturális kompetencia fejlesztése,
• kultúraközvetítés
• pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzése

