
AZ ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK 

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 
 
 
1. Az alapképzési szak megnevezése: anglisztika (English and American Studies)  
 
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése:  
− végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)  
− szakképzettség: anglisztika alapszakos bölcsész (megjelölve a szakirányt)  
− a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in English and American Studies  
− választható szakirányok: angol, amerikanisztika (English, American English)  
 
3. Képzési terület: bölcsészettudományi  
 
4. Képzési ág: modern filológia  
 
5. A képzési idő félévekben: 6 félév  
 
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit  
6.1 A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditérték: 10 kredit  
6.2. A szakirányhoz rendelhető maximális kreditérték: 50 kredit  
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;  
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit  
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 44 kredit  
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -  
 
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az anglisztika területén, valamint általános 
társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, 
amelyek birtokában képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és 
elméleti művelésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés 
második ciklusban történő folytatásához. 
 
Az alapfokozat birtokában az anglisztika alapképzési szakon végzettek képesek:  
− az angol nyelv és az angol nyelvű országok és népek kultúrájának átfogó ismeretére;  
− az angol nyelv írásban és szóban történő használatára a felsőfokú C típusú nyelvvizsgának 

megfelelő szinten;  
− az anglisztikai tanulmányokra érvényes ismeretszerzés általános módjainak és alapvető 

kutatási technikáinak alkalmazására;  
− általános szövegek alapszintű fordítására;  
− Magyarország és az adott célnyelvi országok társadalmi, gazdasági, környezeti 

problémáinak ismeretében megszerzett tudásuk közvetítésére és alkalmazására hivatásuk 
gyakorlása során;  

 
alkalmasak:  
− megszerzett tudásuk alkotó szellemű alkalmazására a kulturális kapcsolatok ápolása terén 

nyelvi közvetítői szerep betöltésére;  



− az önkormányzati és kulturális életben szervezői feladatok ellátására, különösen az 
angolszász kultúrkör ismeretéhez kötött munkakörökben;  

− tömegkommunikációs szerveknél nyelvi szervezői feladatok ellátására;  
− az idegenforgalomban nyelvi közvetítői szerep betöltésére.  
 
Rendelkeznek az angol nyelv és kultúra iránti magas fokú motivációval és elkötelezettséggel, 
a megszerzett tudás kreatív felhasználásának képességével, jó együttműködő és 
kommunikációs készséggel és felelősségtudattal. 
 
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:  
– alapozó ismeretek: 10–12 kredit  
filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, alapozó 
elméleti tárgyak;  
– szakmai törzsanyag: 150-170 kredit, ebből  
a) szakmai alapozó modul: 30-40 kredit  
bevezetés az anglisztikai nyelvi tanulmányokba: nyelvfejlesztés (beszéd, hallás utáni értés, 
szövegértés, fordítás, fogalmazás, esszéírás; nyelvészeti, irodalmi, kulturális, történelmi és 
országismereti alapok;  
b) választott nyelv speciális ismeretei: 70-80 kredit  
grammatikai, nyelvelméleti, nyelvtörténeti, alkalmazott nyelvészeti ismeretek; angol nyelvű 
irodalmak; angol nyelvű népek történelme;  
c) differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit  
ca) az alapszak másik szakiránya vagy az alapszak adott szakirányának további szakterületi 
ismeretei,  
cb) a második szak szakterületi ismeretei. 
A tanári mesterképzési szak választása esetén a szabadon választott stúdiumok terhére 
biztosítani kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai, pszichológiai modult, amelynek 
kreditértéke 10 kredit. 
 
9. Szakmai gyakorlat: -  
 
10. Idegennyelvi követelmények:  
A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja. 
 
 

AZ OKTATÁSI HIVATAL NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ 
ADATOK 

 
 
a) A képzés megnevezése: anglisztika alapképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: bölcsészettudomány képzési terület 
d) Szakirány(ok): - 
e) Specializáció(k): 

• anglisztika 
• angol kulturális és természeti örökség 
• dráma és előadóművészet 

f) Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: alapfokozat (ISCED 5A) 
g) Megszerezhető szakképzettség(ek): 

• angol alapszakos bölcsész (angol) 



• angol alapszakos bölcsész (amerikanisztika) 
• angol alapszakos bölcsész (interkulturális kommunikáció) 

h) A képzés nyelve: magyar 
i) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
j) Képzési idő: 6 félév 
k) A képzés során megszerzendő kreditek száma: 180 kredit 
l) A nyilvántartásba vétel ideje: 

• OH-FRKP/17694-1/2007. sz. határozat jogerőre emelkedése 
• FF/644-4/2012. sz. határozat jogerőre emelkedése 
• FF/148-3/2013. sz. határozat szerint 
• FNYF/1116-3/2017. számú határozat (2017. június 28.) szerint 

m) A meghirdetés kezdő tanéve: 2006/2007. tanév 
n) A meghirdetés utolsó tanéve: - 
o) Képzési együttműködések: - 
p) A képzés közös képzés keretében történő megvalósulására vonatkozó adatok: - 
q) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
r) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
s) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 
 ME 11/2005. számú egyetemi tanácsi határozat (2005. március 9.) 
 MAB 2005/8/III/2/107. számú MAB határozat 
 19982-11/2005. számú oktatási miniszteri engedély (2005. november 8.) 
 ME 141/2012. számú szenátusi határozat (2012. április 19.) 
 ME 47/2017. (I. 22.) számú szenátusi határozat (2017. március 22.) 

t) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Dósa Attila, 71958726147 
u) Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 
 


