
Herzlich 
Willkommen 

am Institut für 
Germanistik! 



Miért a német? 

Magyarország közvetlen közelében lévő 
országok hivatalos nyelve: 

• Németország 
• Ausztria 
• Svájc 

Továbbá némettel lehet találkozni a következő 
országokban is: Liechtenstein, Dél-Tirol, Luxemburg, 
Belgium, Hollandia, Bánság (Románia, Szerbia) 



Miért a német? 

Németország és Ausztria 
Magyarország elsőszámú 
tőkebefektetői, ami biztos 
keresletet jelent a németül 

tudó munkaerő iránt 



3 év 

5 év 

2 év 

2 év 

Német – bármilyen szakos középiskolai tanár: angol, magyar, történelem, kémia, biológia stb. 

2. évtől: üzleti német specializáció / minor szak 

 

Interkulturális menedzser MA 

Fordító és tolmács MA 

Képzési struktúra 
Osztatlan tanári mesterképzés 

Germanisztika BA 

Német mellett második idegen nyelv kötelező: 
angol, olasz, francia, holland, orosz, lengyel, finn 

Üzleti német lehetséges folytatása 



Miket 
tanulhatsz 

nálunk? 

Német filmtörténet 

Gazdasági szakfordítás 
Tolmácsolástechnika 

Szakmódszertan 

Kommunikációs technikák 

Üzleti kommunikáció 

Német irodalom 

Fordítástechnika 

Német nyelvészet 

Projektmenedzsment 



Külföldi ösztöndíjak 

Kreditbeszámítással halasztás 
nélkül 

• ERASMUS+, CEEPUS, DAAD 

 

 

Trier, Paderborn 

Salzburg, Münster 

Rostock, Augsburg 
 



Gyakorlati képzés 

Képzéseink nagy hangsúlyt 
fektetnek az elméleti alapozás 
mellett a gyakorlati képzésre is: 

• Tanárszakosoknak hospitálás és 
gyakorlat az egyetem 
gyakorlóiskoláiban 

• Gyakorlati lehetőség a Deutsche 
Telekomnál 

• Gyakorlati lehetőség 
fordítóirodáknál 

• Gyakorlati lehetőség kulturális 
intézményeknél 



Aktív kulturális és 
hallgatói élet 

• Szakestek 

• Stammtischek 

• Filmvetítések (Goethe Kino, 
Sehenswert Filmfesztivál) 

• Fordítói workshopok 

• „Jugend forscht” konferencia 

• Kutatók éjszakája 

• Irodalmak éjszakája 

• Tanulmányi kirándulások bel- 
és külföldön 

 



Karrierutak 

• Fordító 

• Tolmács 

• Tanár általános és 
középiskolában 

• Kutató 

• Kulturális menedzser 

• Magyar és német nyelvű 
munkavégzés 
multinacionális cégeknél 
(kellemes munkaklíma, 
versenyképes jövedelem, 
fiatalos csapat) 



Miért Debrecen? 



• Mo. második legnagyobb városa 

• Könnyen megközelíthető: vonat, 
villamos 

• Pezsgő nemzetközi élet (7000 külföldi 
hallgató) 



Miért a Debreceni 
Egyetem? 

• Mo. egyik legnagyobb múltú intézménye 

• Színvonalas oktatás 

• Nagyerdei Campus, ahol minden egy 
karnyújtásra található: egyetemi 
főépület, klinikák, sportpálya, stadion, 
boltok, egyetemi templom, éttermek, 
parkerdő, strand, kollégiumok 

• Legtöbb kollégiumi férőhely 
Magyaroroszágon 

• Kollégiumi árak: 14.000-24.000 Ft/hó 





Kérdés esetén fordulj 
hozzánk bizalommal! 

https://gi.unideb.hu/hu/elerhetoseg 



Köszönöm a figyelmet! 


