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ÚJLATIN NYELVEK ÉS KULTÚRÁK  

ALAPKÉPZÉSI SZAK 
 

 

Indított szakirányok: 

 

francia alapszakos bölcsész,  

olasz alapszakos bölcsész 

Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi, modern filológia 

Képzési ciklus: alap 

Képzési forma (tagozat): nappali 

A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar 

Képzési idő: 6 félév 

Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 180 

Az összes kontakt óra száma 1770 

Szakmai gyakorlat ideje, kreditje, jellege:  

Szakfelelős: Dr. Csűry István 

Szakirányfelelős: Dr. Csűry István (francia) 

 Dr. Pete László (olasz) 

 

A SZAK KÉPESÍTÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI: 

1.  Az alapképzési szak megnevezése: újlatin nyelvek és kultúrák (Latin Languages Romance Philology and 

Cultures) 

2.  Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 

megjelölése: 

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 

– szakképzettségek: 

a) újlatin nyelvek és kultúrák, francia alapszakos bölcsész 

b) újlatin nyelvek és kultúrák, olasz alapszakos bölcsész 

c) újlatin nyelvek és kultúrák, portugál alapszakos bölcsész 

d) újlatin nyelvek és kultúrák, román alapszakos bölcsész 

e) újlatin nyelvek és kultúrák, román nemzetiségi alapszakos bölcsész 

f) újlatin nyelvek és kultúrák, spanyol alapszakos bölcsész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: 

a) Philologist in Romanistics, Specialized in French Studies 

b) Philologist in Romanistics, Specialized in Italian Studies 

c) Philologist in Romanistics, Specialized in Portuguese Studies 

d) Philologist in Romanistics, Specialized in Romanian Studies 

e) Philologist in Romanistics, Specialized in Romanian as Ethnic Minority Studies 

f) Philologist in Romanistics, Specialized in Spanish Studies 

– választható szakirányok: francia, olasz, portugál, román, román nemzetiségi, spanyol 

3.  Képzési terület: bölcsészettudományi 

4.  A képzési idő félévekben: 6 félév 

5.  Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 

-    a szak orientációja: gyakorlatorientált (60–70 százalék) 

-    a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 4 kredit 

-    szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 110 kredit 

-    a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 

6.    A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi 

besorolása: 222/0231. 

7.    Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák 

A képzés célja olyan bölcsész szakemberek képzése, akik ismereteikre építve a Közös Európai Referenciakeret 

felsőfokú (C1), komplex típusú, vagy azt meghaladó szintjén képesek újlatin (francia, olasz, portugál, román vagy 

spanyol) nyelvű, a munkavégzésükhöz kapcsolódó általános kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi szövegeket 

felelősen értelmezni, közvetíteni, alkotni írásban és szóban. Rendelkeznek továbbá az újlatin nyelvek és kultúrák 

területén, valamint általános társadalom-tudományi, humán műveltségi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati 

ismeretekkel, amelyek birtokában képesek a lehetséges munkavállalási területek (az adott újlatin nyelv és kultúra 
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ismeretéhez kötődő feladatok ellátása hazai és nemzetközi szervezeteknél, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a 

kulturális menedzsment, az oktatás, az újságírás, a PR területén) elvárásainak megfelelően szakmai, emberi, 

kulturális problémák kreatív kezelésére, feladatok megoldására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben 

történő folytatására. 

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 

7.1.1. Az újlatin nyelvek és kultúrák szakos bölcsész 

a) tudása 
-    A szakot elvégző hallgató tájékozott az adott újlatin nyelvű kulturális jelenségek történetiségének általánosan 

elfogadott jellemzői, adatai körében. 

-    Ismeri a magyar és európai identitás szakterületileg legfontosabb kulturális szövegeit, kontextusait, valamint, 

ha van, legalább egy, a saját szakirányához kapcsolódó Európán kívüli kultúra legfontosabb vonásait. 

-    Ismeri az adott újlatin nyelvű kultúra jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajait 

és azok szabályrendszerét. 

-    Átlátja az adott újlatin nyelvhez tartozó szövegek és kulturális jelenségek befogadásának bevett eljárásait, az 

értelmezés szakmailag elfogadott kontextusait. 

-    Tisztában van az adott újlatin nyelv és kultúra jellemző kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési 

módszereivel. 

-    Ismeri az adott újlatin nyelv egyes területeinek (irodalom-, nyelv- és kultúratudomány) szakkifejezéseit. 

-    Összefüggéseiben értelmezi az újlatin nyelvek és kultúrák alapszak munkavállalással, vállalkozással 

kapcsolatos szabályait, előírásait. 

b) képességei 
-    Értelmezi az adott újlatin nyelvű kulturális jelenségeket és azok történeti beágyazottságát, képes az adott újlatin 

nyelvet elhelyezni a világ nyelvei közt, valamint azonosítani az adott újlatin nyelv főbb regionális változatait. 

-    Átlátja a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítését, működését, és ezeket a kulturális jelenségeket az 

európaiság kontextusában értelmezi. 

-    Képes legalább egy, a szakirányához kapcsolódó, Európán kívüli kultúra, eszmerendszer szempontjából az 

adott újlatin nyelvű kultúra jelenségeit értelmezni. 

-    Az adott műfaj szabályrendszerének megfelelően, közérthetően, választékos stílusban ír és beszél az adott 

újlatin nyelven, világos, részletes szövegeket alkot különféle témában, különösen az adott újlatin nyelv 

kulturális témaköreivel kapcsolatosan. 

-    Műfajilag sokszínű szövegeket és kulturális jelenségeket értelmez az adott újlatin nyelven. 

-    Az adott újlatin nyelvhez és kultúrához kapcsolódóan kiválasztja és alkalmazza a szakmai problémának 

megfelelő nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kultúratudományi módszert. 

-    Adott munkahely szakmai elvárásainak megfelelően összetett feladatokat is elvégez vagy irányít. 

c) attitűdje 
-    Érdeklődik más újlatin nyelvek iránt, törekszik ezek elsajátítására, kiindulva saját szakiránya megszerzett 

ismereteiből és kompetenciáiból. 

-    Érti és elfogadja, hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és változóak. 

-    Képviseli a magyar és az európai identitás vallási, társadalmi, történeti és jelenkori sokszínűségét. 

-    Igénye van a szakirányához kapcsolódó Európán kívüli kultúrák megismerésére. 

-    Tudatosan képviseli az adott újlatin nyelvterület nyelvi és kommunikációs normáit. 

-    Hitelesen közvetíti az adott újlatin nyelv nyelvészeti, irodalom- és kultúratudományi, történelmi 

gondolkodásmódját. 

-    Mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét. 

-    Törekszik általános és szaknyelvi tudásának fejlesztésére. 

-    Törekszik szakmai hivatástudatának kialakítására és önképzésre. 

-    Elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt. 

d) autonómiája és felelőssége 
-    Hatékonyan együttműködik az adott újlatin nyelv területéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi kulturális 

közösségekkel. 

-    Felelősséget vállal magyar nyelvű és adott újlatin nyelvű szövegeiért, tudatában van azok lehetséges 

felhasználási területeinek. 

-    Az adott újlatin nyelv és kultúra területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében is. 

-    Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel az adott újlatin nyelv és kultúra területén dolgozik, és 

elfogadja más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait. 

-    Felelősséget vállal hivatása gyakorlása során a rábízott egyének és csoportok szakmai fejlődéséért. 

-    Nyitott az adott újlatin nyelv kulturális hátterére. 

8.    Az alapképzés jellemzői 

8.1.    Szakmai jellemzők 
8.1.1.    A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 
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-    általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, 

társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret): 8–

12 kredit 

-    újlatin nyelvek és kultúrák szakmai ismeretek: 150–170 kredit, amelyből: 

-    szakmai alapozó modul (bevezetés az adott újlatin nyelv tanulmányaiba: nyelvfejlesztés, leíró nyelvtan, 

országismeret, az irodalmi szöveg, a latin nyelv alapjai): 30–40 kredit, 

-    a választott szakirány szerinti újlatin nyelv speciális ismeretei (alapismeretek az adott újlatin nyelvhez 

kapcsolódóan: földrajzi, történelmi, kultúrtörténeti, művészettörténeti, zenetörténeti, színház- és 

filmtörténeti, folklorisztikai ismeretek; a stilisztika és verstan alapjai; az adott szakirány 

irodalomtörténetének vázlatos ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet: fonetika, morfológia, szintaxis, 

lexikológia, lexikográfia; nyelvtörténeti alapok): 70–80 kredit 

-    választás szerinti szakma-specifikus ismeretek: legfeljebb 50 kredit. 

8.1.2.    A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes 

képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és 

gyakorlati ismeret.  

Az újlatin nyelvek és kultúrák szakos bölcsész – a várható specializációkat is figyelembe véve – az alábbi 

területeken kaphat speciális ismeretet: 

-    az alapképzési szak szakirány szerinti további szakterületi ismeretei, 

-    másik alapképzési szak szakterületi ismeretei. 

8.2.    Idegennyelvi követelmény 
Az alapfokozatú diploma megszerzéséhez az adott újlatin nyelven a felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga 

szintű ismerete szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja. 

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

meghatározott tantervi egység. 

8.4.    A képzést megkülönböztető speciális jegyek 
A képzés az adott újlatin nyelven folyik. 

A szak lehetővé teszi másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési területek 

alapképzési szakja szakterületi ismereteinek 50 kredit értékű specializáció formájában történő felvételét. 

9.  Záróvizsga-követelmények 

9.1. Francia szakirány 
1. Általános szabályok 

A romanisztika Az Újlatin nyelvek és kultúrák BA szak / francia szakirány befejezéseként a hallgatók 

záróvizsgát tesznek. A záróvizsgára való bocsátás előfeltétele és a vizsga része a szakiránynak megfelelő 

diplomamunka (szakdolgozat). Védésre az a diplomamunka bocsátható, melyet bírálói írásos 

véleményükben arra alkalmasnak ítélnek.  

A záróvizsgán a diplomamunka szóbeli megvédésén kívül a hallgatók a megszerzett francia nyelvészeti és 

kultúraismereteiket is bizonyítják írásbeli és szóbeli vizsga keretében.  

2. A záróvizsga-bizottság és a záróvizsga értékelése 

A záróvizsgát (legalább háromtagú) záróvizsga-bizottság előtt kell letenni. A záróvizsga-bizottság elnöke a 

Francia Tanszék vezetője. A bizottságnak tagja a szakdolgozat témavezetője is. A vizsgát a bizottság zárt 

ülésen ötfokozatú értékeléssel minősíti. A négy részjegy (az írásbeli osztályzata + a szóbeli (a), (b) és (c) 

vizsgák osztályzatai) számtani átlaga adja a záróvizsga jegyét. A záróvizsga-bizottság tagjai közösen 

állapítják meg a záróvizsga érdemjegyét, kétség esetén a bizottság elnöke dönt. A záróvizsga nyilvános. 

3. A záróvizsga írásbeli része 

A záróvizsga írásbeli részének keretében a hallgatók az írásbeli franciatudásukról adnak számot. Az írásbeli 

vizsga részei a következők: 

Nyelvtani teszt (60 perc, segédeszközök használata nélkül). 

Írottszöveg-értési és fogalmazási feladatlap megoldása (90 perc, francia egynyelvű szótár használatával). 

Francia sajtószöveg magyarra fordítása (90 perc, francia-magyar kétnyelvű és francia egynyelvű szótár 

használatával). 

Bármely sikertelen részfeladat elégtelen záróvizsga-osztályzatot eredményez, ugyanis az írásbeli dolgozatok 

a szóbeli vizsgára bocsátás előfeltételét jelentik. Elégtelen írásbeli záróvizsga esetén az ugyanazon tanév 

során történő vizsgaismétléskor a korábbi sikeres dolgozatok részjegyei figyelembe vehetők, azaz a jelölt 

mentesülhet azok megismétlése alól, ha csak egyik részdolgozata elégtelen, a sikeres részdolgozatok 

eredménye pedig egyenként legalább 70%. 

A záróvizsga írásbeli részének osztályzata a három dolgozat osztályzatának számtani átlaga. 

4. A záróvizsga szóbeli része 

A vizsga francia nyelven folyik, és az alapozó- és törzsképzés keretében elsajátított (a) nyelvészeti, továbbá 

(b) irodalmi, irodalomtörténeti, civilizációs és művészettörténeti ismeretek szintézis-jellegű 
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számonkéréséből, valamint (c) a diplomamunka védéséből áll. A védésre a diplomamunka szerzőjének a 

bírálatban megfogalmazott észrevételek alapján kell felkészülnie, és a védés során a bírálók és a bizottság 

által megfogalmazott kritikára, kérdésekre érdemi választ kell adnia. 

A záróvizsga (a) és (b) témaköreit a hozzájuk tartozó irodalomjegyzékkel (a fő témakörök alapján) a tanszék 

honlapján tesszük közzé (Francia Tanszék > Oktatás > Újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak > Szóbeli 

témakörök és szakirodalom a záróvizsgához). 

Az (a) vizsgarész (Nyelvészet) fő témakörei:  

I. Linguistique générale  

La communication linguistique  

La place du français parmi les langues du monde et dans la famille des langues néo-latines  

II. Le français contemporain  

Les particularités phonétiques du français  

La structure de base et les types de la phrase française  

La phrase complexe (aperçu général)  

Le groupe nominal  

Le verbe (les modes, les temps, les catégories verbales)  

Le système des pronoms  

La négation et l’interrogation en français contemporain  

III. Approches théoriques de la langue française  

Variétés du français contemporain  

Morphologie grammaticale et lexicale  

Sémantique lexicale et grammaticale   

Les origines et l’évolution de la langue française  

A (b) vizsgarész (Irodalmi, irodalomtörténeti, civilizációs és művészettörténeti ismeretek) fő témakörei:  

I. La littérature française  

La littérature française du Moyen Age et de la Renaissance  

La littérature française du XVIIe siècle (le classicisme)  

La littérature française du XVIIIe siècle (les Lumières)  

Le romantisme français  

Le roman français au XIXe siècle (réalisme et naturalisme)  

La poésie française au XIXe siècle (Parnasse et symbolisme)  

Le roman français au XXe siècle  

La poésie et le drame français au XXe siècle  

II. Civilisation française  

La place de la France parmi les pays francophones et dans le monde  

Histoire de France : une époque et ses personnalités célèbres  

La société française contemporaine : un problème actuel  

III. Les arts en France  

L’histoire des arts en France : présentation générale d’une époque, de ses personnalités célèbres et de 

l’oeuvre d’un artiste choisi  

Le théâtre et le cinéma français : présentation d’un auteur ou d’un réalisateur et de l’une de ses oeuvres 

 

 

9.2. Olasz szakirány 

1. Általános szabályok 

Az újlatin nyelvek és kultúrák BA szak/olasz szakirány befejezéseként a hallgatók záróvizsgát tesznek. A 

záróvizsgára való bocsátás előfeltétele és a vizsga része a szakiránynak megfelelő diplomamunka 

(szakdolgozat). Védésre az a diplomamunka bocsátható, melyet bírálói írásos véleményükben arra 

alkalmasnak ítélnek.  

2. A záróvizsga-bizottság és a záróvizsga értékelése 

A záróvizsgát (legalább háromtagú) záróvizsga-bizottság előtt kell letenni. A záróvizsga-bizottság tagjai az 

Olasz Tanszék oktatói. A jelölt vizsgája idejére meg kell hívni a szakdolgozat témavezetőjét is.  

A vizsgát a bizottság zárt ülésen ötfokozatú értékeléssel minősíti. A négy részjegy (az írásbeli osztályzata + 

a szóbeli vizsgák osztályzatai) számtani átlaga adja a záróvizsga jegyét. A záróvizsga-bizottság tagjai 

közösen állapítják meg a záróvizsga érdemjegyét, kétség esetén a bizottság elnöke dönt. A záróvizsga 

nyilvános. 

3. A záróvizsga írásbeli része 

A záróvizsga írásbeli részének keretében a hallgatók az írásbeli olasztudásukról adnak számot. Az írásbeli 

vizsga részei a következők: 

Nyelvtani teszt (60 perc, segédeszközök használata nélkül). 
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Olasz szöveg magyarra fordítása (90 perc, olasz-magyar kétnyelvű és olasz egynyelvű szótár használatával). 

Az írásbeli rész osztályzata a két részfeladat értékeléséből ered. Ha ezek bármelyike elégtelen, a záróvizsgát 

a hallgatónak meg kell ismételnie, melyet leghamarabb a következő záróvizsga-időszakban tehet meg.  

4. A záróvizsga szóbeli része 

A szóbeli rész előfeltétele a sikeres írásbeli vizsga. A szóbeli vizsga olasz nyelven folyik. A nyelvhasználat 

színvonala befolyásolja a szóbeli vizsga összeredményét. 

A szóbeli vizsga tartalma: 

a) A szakdolgozat témáira vonatkozó kérdések, melyekre a hallgató válaszából egyértelműen kiderül, hogy 

a dolgozat önálló munka eredménye, s a téma elvárhatóan alapos ismeretén alapszik. 

b) A szakdolgozat témakörén kívüli másik két témakör anyagának általános ismerete a megadott tételek 

alapján. A szóbeli vizsgára való felkészüléshez a szakirodalom azonos az egyes tantárgyakhoz 

megadottakkal. 

A szóbeli vizsga az adott szemeszterben nem ismételhető. 

5. Témakörök 

5.1. Linguistica italiana (Olasz nyelvészet) 

1.      I principi della sintassi: i sintagmi e i verbi 

2.      La frase complessa: coordinazione e subordinazione 

3.      Le varietà del repertorio italiano 

4.      I dialetti: differenza tra lingua e dialetto e sistema dialettale italiano 

5.      L’italiano regionale 

6.      Le varietà sociali: i linguaggi settoriali, il linguaggio giovanile, le lingue dei media 

7.      Grammatica storica: i principali fenomeni 

8.      L’evoluzione dell’italiano: dalle origini al Novecento 

9.      La questione della lingua nel 500 

10.   La questione della lingua dopo l’Unità d’Italia 

5.2. Letteratura italiana (Olasz irodalom) 

1. Il Duecento  

2. Le „tre corone fiorentine” (Dante, Petrarca, Boccaccio) 

3. L’umanesimo  

4. Il pensiero politico e filosofico del Rinascimento  

5. La poesia epica rinascimentale  

6. Seicento e barocco  

7. Illuminismo e Settecento maggiore  

8. Romanticismo e Risorgimento  

9. Verismo e decadentismo  

10. Dalla letteratura del Novecento  

5.3. Civiltà italiana (Olasz országismeret) 

1. La geografia fisica dell’Italia  

2. La geografia politica ed economica dell’Italia  

3. L’Italia nell’Alto Medioevo (secoli V–X)  

4. L’Italia dei Comuni e delle Signorie (secoli XI–XV)  

5. Il predominio spagnolo in Italia (secoli XVI–XVII)  

6. L’epoca delle riforme e l’età napoleonica  

7. Il Risorgimento  

8. I problemi dell’Italia unita  

9. L’Italia fascista  

10. L’Italia repubblicana  
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AZ ÚJLATIN NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK FRANCIA SZAKIRÁNYÁNAK 

KREDITLISTÁJA 
 

I. félév 

Kód Tárgy/kurzus Óraszám/hét Teljesítés Kredit Előfeltétel 

Közös képzés (alapozó ismeretek) 

BTAT100013BA-

K2 
Filozófiatörténet  2 koll 2  

BTAT102BA 
Bevezetés az 

irodalomtudományba 
2 koll 2  

BTAT103BA Bevezetés a nyelvtudományba 2 koll 2  

BTFR101BA-K2 

Bevezetés a 

bölcsészettudományok 

módszertanába I. 

2 gyj 2  

Szakmai törzsanyag 

Szakmai alapozó modul 

BTFR201BA 

Francia 

civilizáció 

Franciaország 

ismerete I. 
2 koll 2  

BTFR203BA-K2 

Francia 

országismereti 

gyakorlat I. 

2 gyj 2  

BTFR207BA-K2 

Gyakorlati 

francia nyelv I. 

Francia 

nyelvfejlesztés I. 
2 gyj 2  

BTFR209BA 
Francia fonetika 

I. 
2 gyj 2  

BTFR211BA 
Írottszöveg-

alkotás I. 
2 gyj 2  

BTFR205BA-K2 
Francia 

nyelvhasználat 

Francia leíró 

nyelvtani 

gyakorlat I. 

2 gyj 2  

I. félévi összesítés 20  20  
 

II. félév 

Kód Tárgy/kurzus Óraszám/hét Teljesítés Kredit Előfeltétel 

Alapozó képzés 

BTFR102BA-K2 
Bevezetés a bölcsészettudományok 

módszertanába II. 
2 gyj 2 BTFR101BA-K2 

Szakmai törzsanyag 

Szakmai alapozó modul 

BTFR202BA-K2 

Francia 

civilizáció 

Franciaország 

ismerete II. 
2 koll 2 BTFR201BA 

BTFR204BA-K2 

Francia 

országismereti 

gyakorlat II. 

2 gyj 2  

BTFR208BA-K2 

Gyakorlati 

francia nyelv I 

Francia 

nyelvfejlesztés 

II. 

2 gyj 2  

BTFR210BA 
Francia fonetika 

II. 
2 gyj 2  

BTFR212BA 
Írottszöveg-

alkotás II. 
2 gyj 2  

BTFR206BA-K2 
Francia 

nyelvhasználat 

Francia leíró 

nyelvtani 

gyakorlat II. 

2 gyj 2  

BTFR213BA-K1 Bevezetés a 

romanisztikába  

Nyelvészet I. 1 gyj 1  

BTFR215BA-K1 Irodalom I. 1 gyj 1  

BTFR309BA 
Művészetek 

Franciaországban 

Francia 

képzőművészet 

és zene 

2 gyj 3 
 

 

BTFR219BA-K2 Nyelvi etalonvizsga   2 
BTFR208BA-K2  

BTFR206BA-K2 

II. félévi összesítés 18  21  
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III. félév 

Kód Tárgy/kurzus Óraszám/hét Teljesítés Kredit Előfeltétel 

Szakmai törzsanyag 

Szakmai alapozó modul 

BTFR214BA-K1 Bevezetés a 

romanisztikába  

Nyelvészet II. 1 gyj 1  

BTFR216BA-K1 Irodalom II. 1 gyj 1  

Szakmai törzsanyag 

A francia nyelv speciális ismeretei 

BTFR301BA-K4 
Modern francia 

nyelv 

Francia leíró 

nyelvtan I. 
2 koll 4 BTFR219BA-K2 

BTFR303BA-K2 
Modern francia 

nyelvtudomány 

Francia 

nyelvészeti 

szeminárium I. 

2 gyj 2 BTFR219BA-K2 

BTFR305BA-K4 
Francia  

irodalom I. 

Francia 

irodalom a 

XVIII. 

században 

2 koll 4 BTFR219BA-K2 

BTFR307BA 

 

Francia 

irodalom II. 

XVII. századi 

francia irodalmi 

szeminárium 

2 gyj 3 BTFR219BA-K2 

BTFR311BA-K2 
Francia 

nyelvhasználat 

Nyelvtan, 

szöveg, 

nyelvhasználat 

I. 

2 gyj 2 BTFR219BA-K2 

BTFR313BA-K3 
Gyakorlati 

francia nyelv II. 

Francia nyelv-

fejlesztés III. 
2 gyj 3 BTFR219BA-K2 

III. félévi összesítés 14  20  

 

IV. félév 

Kód Tárgy/kurzus Óraszám/hét Teljesítés Kredit Előfeltétel 

Szakmai törzsanyag 

A francia nyelv speciális ismeretei 

BTFR302BA-K4 

Modern francia 

nyelv 

Francia leíró 

nyelvtan II. 
2 koll 4 BTFR301BA-K4 

BTFR316BA-K2 

A szövegek 

nyelvészeti 

vizsgálata 

2 gyj 2  

BTFR306BA 
Francia  

irodalom I. 

Francia 

irodalom a XIX. 

században 

2 koll 4  

BTFR308BA 
Francia irodalom 

II. 

XIX. századi 

francia irodalmi 

szeminárium 

2 gyj 3  

BTFR322BA 
Művészetek 

Franciaországban 
Francia színház 2 gyj 3  

BTFR312BA-K2 
Francia 

nyelvhasználat 

Nyelvtan, 

szöveg, 

nyelvhasználat 

II. 

 2 gyj 2 BTFR311BA-K2 

BTFR314BA-K3 
Gyakorlati 

francia nyelv II. 

Francia nyelv-

fejlesztés IV. 
2 gyj 3  

IV. félévi összesítés 14  21  

 

V. félév 

Kód Tárgy/kurzus Óraszám/hét Teljesítés Kredit Előfeltétel 

Szakmai törzsanyag 

A francia nyelv speciális ismeretei 

BTFR315BA-K4 
Modern francia 

nyelvtudomány 

A francia 

nyelvtudomány 

fő  

irányai 

2 koll 4  
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BTFR317BA 

Francia 

nyelvészeti 

szeminárium II. 

2 gyj 3 BTFR303BA-K2 

BTFR318BA-K4 
Francia  

irodalom I. 

Francia 

irodalom a XX. 

században 

2 koll 4  

BTFR319BA 
Francia irodalom 

II. 

XX. századi 

francia  

irodalmi  

szeminárium 

2 gyj 3  

BTFR320BA 
Művészetek 

Franciaországban  

Francia 

filmművészet 
2 gyj 3  

BTFR326BA 
Gyakorlati 

francia nyelv II. 

Francia 

nyelvfejlesztés 

V. 

2 gyj 3  

V. félévi összesítés 12  20  

 

VI. félév 

Kód Tárgy/kurzus Óraszám/hét Teljesítés Kredit Előfeltétel 

Szakmai törzsanyag 

A francia nyelv speciális ismeretei 

BTFR321BA 

 

Francia 

civilizáció  

 

A francia nyelv 

változatai 
2 koll 4  

BTFR323BA 
Modern francia 

nyelvtudomány 

Alkalmazott 

nyelvészet 
2 gyj 2  

BTFR325BA-K3 
Francia 

irodalom II. 

Középkori és 

reneszánszkori 

francia irodalmi 

szeminárium  

2 gyj 3  

BTFR328BA 
Francia 

nyelvhasználat 

Francia 

nyelvtani 

szeminárium 

2 gyj 2  

BTFR327BA 
Gyakorlati 

francia nyelv II. 

Francia 

nyelvfejlesztés 

VI.  

2 gyj 3  

BTFR601BA-K4 Szakdolgozat -  4  

 Záróvizsga -  0  

VI. félévi összesítés 10  18  

BA-képzés összesen   120  

 

Specializáció: Francia nyelv szakmai célokra 

 

Kód Tárgy/kurzus Óraszám/hét Teljesítés Kredit Előfeltétel 

III. félév 

BTFR401BA-K3 Francia és 

frankofón 

társadalom 

Franciaország 

politikai 

intézményrendszere 

2 

 

gyj 

 

3  

BTFR402BA 
A frankofón 

országok 
2 koll 4  

BTFR403BA-K3 
Francia 

szaknyelv I. 
Szaksajtó-olvasás I. 2 gyj 3 

 

 

BTFR404BA-K3 
Francia 

szaknyelv II. 

Szaknyelvi 

terminológia 
2 gyj 3  

IV. félév 

BTFR407BA-K3 
Francia 

szaknyelv I. 

Szaksajtó-olvasás II. 2 gyj 3  

BTFR409BA 
Szövegtani 

gyakorlat 
2 gyj 3  

BTFR415BA 
Francia 

szaknyelv II. 

Üzleti 

kommunikáció I.  
2 gyj 3  
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BTFR405BA-K4 
Francia 

szaknyelv III. 

Francia szaknyelvi 

fordításmódszertan 
2 koll 4  

V. félév 

BTFR413BA-K5 

Francia és 

frankofón 

társadalom 

A mai francia média 2 koll 5  

BTFR410BA_K3 
Francia 

szaknyelv I.  

Számítógép a 

fordításban 
2 gyj 3  

BTFR416BA 
Francia 

szaknyelv II. 

Üzleti 

kommunikáció II.  
2 gyj  3  

VI. félév 

BTFR417BA 
Francia 

szaknyelv II. 

Üzleti 

kommunikáció III. 
2 gyj 3  

BTFR411BA 

Francia 

szaknyelv III. 

Szótárak és 

terminológiai 

adatbázisok 

2 gyj 3  

BTFR412BA-K5 

Francia 

nyelvváltozatok és 

nyelvhasználat 

2 koll 5  

BTFR512BA-

MZV 
Modulzáró vizsga    2  

Összesítés 28  50  
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Francia minor szak 

Kód Tárgy/kurzus Óraszám/hét Teljesítés Kredit Előfeltétel 

III. félév 

BTFRM201BA-K4 

Francia civilizáció 

Franciaország 

ismerete I. 
2 koll 4  

BTFRM203BA-K3 

Francia 

országismereti 

gyakorlat I. 

2 gyj 3  

BTFRM205BA 
Francia 

nyelvhasználat 

Francia leíró 

nyelvtani 

gyakorlat I. 

2 gyj 2  

BTFRM207BA 
Gyakorlati francia 

nyelv I. 

Francia 

nyelvfejlesztés 

I. 

2 gyj 2  

BTFRM220BA Francia szövegolvasás I.  2 gyj 3  

IV. félév 

 

BTFRM202BA 

Francia civilizáció 

Franciaország 

ismerete II. 
2 koll 4 

BTFRM201BA-

K4 

BTFRM204BA-K3 

Francia 

országismereti 

gyakorlat II. 

2 gyj 3 
BTFRM203BA-

K3 

BTFRM206BA 
Francia 

nyelvhasználat 

Francia leíró 

nyelvtani 

gyakorlat II. 

2 gyj 2  

BTFRM208BA 
Gyakorlati francia 

nyelv I. 

Francia 

nyelvfejlesztés 

II. 

2 gyj 2  

BTFRM221BA Francia szövegolvasás II.  2 gyj 3  

V. félév 

BTFRM222BA-K2 
Francia 

nyelvhasználat 

Nyelvtan, 

szöveg, 

nyelvhasználat 

I. 

2 gyj 2  

BTFRM315BA 
Gyakorlati francia 

nyelv I. 

Írottszöveg-

alkotás I. 
2 gyj 3  

BTFRM313BA-K2 
Gyakorlati francia 

nyelv II. 

Francia 

nyelvfejlesztés 

III. 

2 gyj 2  

 

BTFRM317BA-K2 
Francia civilizáció 

A francia nyelv 

változatai 
2 gyj 2  

BTFRM318BA 
Művészetek 

Franciaországban  

Francia 

filmművészet 
2 gyj 2  

VI. félév 

BTFRM223BA-K2 
Francia 

nyelvhasználat 

Nyelvtan, 

szöveg, 

nyelvhasználat 

II. 

2 gyj 2 
BTFRM222BA-

K2 

BTFRM316BA 
Gyakorlati francia 

nyelv I. 

Írottszöveg-

alkotás II. 
2 gyj 3  

BTFRM314BA-K2 
Gyakorlati francia 

nyelv II. 

Francia 

nyelvfejlesztés 

IV. 

2 gyj 2  

BTFRM319BA 
Művészetek 

Franciaországban 
Francia színház 2 gyj 2  

BTFRM604BA-

MZD 
Modulzáró dolgozat    2  

Összesítés 38  50  
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ÚJLATIN NYELVEK ALAPKÉPZÉSI SZAK OLASZ SZAKIRÁNYÁNAK KREDITLISTÁJA 

 

I. félév 

Kód Tárgy/kurzus Óraszám/hét Teljesítés Kredit 

 

Előfeltétel 

 

Félév 

Közös képzés (alapozó ismeretek) 

BTAT101BA Filozófiatörténet 2 koll 2 – 1. 

BTAT103BA Bevezetés a nyelvtudományba 2 koll 2 – 1. 

BTAT102BA Bevezetés az irodalomtudományba 2 koll 2 – 1. 

BTOL101BA 
Bevezetés a bölcsészettudományok 

módszertanába I. 
2 gyj 2 – 1. 

Szakmai törzsanyag 

Szakmai alapozó modul 

BTOL201BA 
Bevezetés a 

romanisztikába 

Bevezetés az újlatin (olasz) 

irodalomba 
2 gyj 2 – 1. 

BTOL203BA 
A latin nyelv alapjai 

romanisztika szakosoknak I. 
1 gyj 1 – 1. 

BTOL205BA 
Olaszország ismerete 

Általános országismeret I. 2 koll 3 – 1. 

BTOL303BA Olasz kultúra I. 2 gyj 2 – 1. 

Az olasz nyelv speciális ismeretei 

BTOL291BA 
Gyakorlati olasz 

nyelv 

Olasz nyelvfejlesztés I. 4 gyj 4 – 1. 

BTOL209BA Olasz leíró nyelvtan I. 2 koll 3 – 1. 

BTOL211BA Olasz leíró nyelvtani gyakorlat I. 2 gyj 2 – 1. 

BTOL215BA Újlatin irodalom Olasz irodalomtörténet I. 2 koll 3  – 1. 

I. félévi összesítés 25   28   

  

II. félév 

 

Kód Tárgy/kurzus Óraszám/hét Teljesítés Kredit Előfeltétel Félév 

Közös képzés (alapozó ismeretek) 

BTOL102BA 
Bevezetés a bölcsészettudományok 

módszertanába II. 
2 gyj 2 BTOL101BA 2. 

Szakmai törzsanyag 

Szakmai alapozó modul 

BTOL202BA 
Bevezetés a 

romanisztikába 

Bevezetés az újlatin (olasz) 

nyelvészetbe 
2 gyj 2 – 2. 

BTOL204BA 
A latin nyelv alapjai romanisztika 

szakosoknak II. 
1 gyj 1 BTOL203BA 2. 

BTOL206BA Olaszország 

ismerete 

Általános országismeret II. 2 koll 3 BTOL205BA 2. 

BTOL304BA Olasz kultúra II. 2 gyj 2 – 2. 

Az olasz nyelv speciális ismeretei 

BTOL292BA 
Gyakorlati olasz 

nyelv 

Olasz nyelvfejlesztés II. 4 gyj 4 BTOL291BA 2. 

BTOL210BA Olasz leíró nyelvtan II. 2 koll 3 BTOL209BA 2. 

BTOL212BA Olasz leíró nyelvtani gyakorlat II. 2 gyj 2 BTOL211BA 2. 

BTOL216BA Újlatin irodalom Olasz irodalomtörténet II. 2 koll 3 BTOL215BA 2. 

BTOL217BA Alapvizsga     2 
BTOL210BA 

BTOL212BA 
2. 

II. félévi összesítés 19   24   

  

III. félév 

 

Kód Tárgy/kurzus Óraszám/hét Teljesítés Kredit Előfeltétel Félév 

Szakmai törzsanyag 

Szakmai alapozó modul 

BTOL301BA Olaszország 

ismerete 

Olasz történelem 

I. 
2 gyj 3 BTOL206BA 3. 

BTOL315BA Olasz kultúra III. 2 gyj 2 BTOL206BA 3. 

Az olasz nyelv speciális ismeretei 
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BTOL293BA 
Gyakorlati 

olasz nyelv 

Olasz 

nyelvfejlesztés III. 
4 gyj 4 BTOL292BA 3. 

BTOL317BA 
Fordítási 

gyakorlat I. 
2 gyj 3 – 3. 

BTOL391BA 
Újlatin 

nyelvészet 

Modern olasz 

nyelvészet I. 
2 koll 3 BTOL202BA 3. 

BTOL311BA 
Újlatin 

irodalom 

Olasz 

irodalomtörténet 

III. 

2 koll 3 BTOL216BA 3. 

BTOL313BA 
Olasz szakszöveg-

olvasás I. 
2 gyj 3 – 3. 

III. félévi összesítés 16   21   

  

IV. félév 

 

Kód Tárgy/kurzus Óraszám/hét Teljesítés Kredit Előfeltétel Félév 

Szakmai törzsanyag 

Szakmai alapozó modul 

BTOL302BA 
Olaszország 

ismerete 

Olasz történelem 

II. 
2 gyj 3 BTOL301BA 4. 

Az olasz nyelv speciális ismeretei 

BTOL294BA 
Gyakorlati 

olasz nyelv 

Olasz 

nyelvfejlesztés 

IV. 

4 gyj 4 BTOL293BA 4. 

BTOL318BA 
Fordítási 

gyakorlat II. 
2 gyj 3 BTOL317BA 4. 

BTOL392BA 
Újlatin 

nyelvészet 

Modern olasz 

nyelvészet II. 
2 koll 3 BTOL391BA 4. 

BTOL312BA 

Újlatin 

irodalom 

Olasz 

irodalomtörténet 

IV. 

2 koll 3 BTOL311BA 4. 

BTOL314BA 

Olasz 

szakszöveg-

olvasás II. 

2 gyj 3 BTOL313BA 4. 

IV. félévi összesítés 14   19   

  

V. félév 

 

Kód Tárgy/kurzus Óraszám/hét Teljesítés Kredit Előfeltétel Félév 

Szakmai törzsanyag 

Az olasz nyelv speciális ismeretei 

BTOL295BA 
Gyakorlati olasz 

nyelv 

Olasz 

nyelvfejlesztés V. 
4 gyj 4 BTOL294BA 5. 

BTOL409BA 
Fordítási 

gyakorlat III. 
2 gyj 3 BTOL318BA 5. 

BTOL405BA 
Újlatin 

nyelvészet 

Olasz 

nyelvváltozatok 
2 koll 3 BTOL202BA 5. 

BTOL407BA Újlatin irodalom 

Olasz 

irodalomtörténet 

V. 

2 koll 3 BTOL312BA 5. 

V. félévi összesítés 10   13   
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VI. félév 
 

Kód Tárgy/kurzus Óraszám/hét Teljesítés Kredit Előfeltétel Félév 

Szakmai törzsanyag 

Az olasz nyelv speciális ismeretei 

BTOL296BA 
Gyakorlati 

olasz nyelv 

Olasz 

nyelvfejlesztés 

VI. 

2 gyj 2 BTOL295BA 6. 

BTOL410BA 
Fordítási 

gyakorlat IV. 
2 gyj 3 BTOL409BA 6. 

BTOL406BA 
Újlatin 

nyelvészet 

Olasz 

nyelvtörténet 
2 koll 3 BTOL202BA 6. 

BTOL408BA 
Újlatin 

irodalom 

Olasz 

irodalomtörténet 

VI. 

2 koll 3 BTOL407BA 6. 

BTOL501BA Szakdolgozat    gyj 4   6. 

VI. félévi összesítés 8   15   

BA-képzés összesen 92   120  

 

 

Olasz minor szak 

 

 Kód Tárgy/kurzus Óraszám/hét Teljesítés Kredit Előfeltétel Félév 

 

III. félév 

BTOL205BA 
Olaszország 

ismerete 
Általános országismeret I. 2 koll 3 – 3. 

BTOL291BA 

Gyakorlati olasz 

nyelv 

Olasz nyelvfejlesztés I. 4 gyj 4 – 3. 

BTOL209BA Olasz leíró nyelvtan I. 2 koll 3 – 3. 

BTOL211BA 
Olasz leíró nyelvtani 

gyakorlat I. 
2 gyj 2 – 3. 

III. félévi összesítés 10   12   

 

IV. félév 

BTOL206BA 
Olaszország 

ismerete 

Általános országismeret 

II. 
2 koll 3 – 4. 

BTOL292BA 

Gyakorlati olasz 

nyelv 

Olasz nyelvfejlesztés II. 4 gyj 4 BTOL291BA 4. 

BTOL210BA Olasz leíró nyelvtan II. 2 koll 3 BTOL209BA 4. 

BTOL212BA 
Olasz leíró nyelvtani 

gyakorlat II. 
2 gyj 2 BTOL211BA 4. 

BTOL217BA Alapvizsga   2 – 4. 

IV. félévi összesítés 10   14   

 

 Kód Tárgy/kurzus Óraszám/hét Teljesítés Kredit Előfeltétel Félév 

 

V. félév 

BTOL201BA 
Bevezetés a 

romanisztikába 

Bevezetés az újlatin 

(olasz) irodalomba 
2 gyj 2 – 5. 

BTOL293BA Gyakorlati olasz 

nyelv 

Olasz nyelvfejlesztés III. 4 gyj 4 BTOL292BA 5. 

BTOL317BA Fordítási gyakorlat I. 2 gyj 3 – 5. 

BTOL215BA Újlatin irodalom Olasz irodalomtörténet I. 2 koll 3 – 5. 

V. félévi összesítés 10   12   

 

VI. félév 
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BTOL202BA 
Bevezetés a 

romanisztikába 

Bevezetés az újlatin 

(olasz) nyelvészetbe 
2 gyj 2 – 6. 

BTOL294BA Gyakorlati olasz 

nyelv 

Olasz nyelvfejlesztés IV. 4 gyj 4 BTOL305BA 6. 

BTOL318BA Fordítási gyakorlat II. 2 gyj 3 BTOL317BA 6. 

BTOL216BA Újlatin irodalom Olasz irodalomtörténet II. 2 koll 3 BTOL215BA 6. 

VI. félévi összesítés 10   12   

Összesítés 40   50  

 

 

Specializáció: Mediterrán Európa – újlatin kultúrák 

 

Kód Tárgy/kurzus Óraszám/hét Teljesítés Kredit Előfeltétel Félév 

III. félév 

BTOL731BA Nyelvgyakorlat I. 4 gyj 6 – 3. 

BTOL705BA 
A mediterrán Európa írott 

kultúrája I. 
2 koll 3 – 3. 

BTOL707BA 
Művészetek a mediterrán 

Európában I. 
2 koll 3 – 3. 

IV. félév 

BTOL732BA Nyelvgyakorlat II. 4 gyj 6 BTOL731BA 4. 

BTOL706BA 
A mediterrán Európa írott 

kultúrája II. 
2 koll 3 BTOL705BA 4. 

BTOL708BA 
Művészetek a mediterrán 

Európában II. 
2 koll 3 BTOL707BA 4. 

BTOL710BA 
A mediterrán Európa 

története I. 
2 koll 3 – 4. 

V. félév 

BTOL733BA Nyelvgyakorlat III. 4 gyj 6 BTOL732BA 5. 

BTOL715BA 
Az újlatin nyelvek 

története 
1 koll 2 BTOL706BA 5. 

BTOL717BA Kulturális emlékezethelyek 2 gyj 2 BTOL708BA 5. 

BTOL719BA 
A mediterrán Európa 

története II. 
2 koll 3 BTOL710BA 5. 

VI. félév 

BTOL734BA Nyelvgyakorlat IV. 4 gyj 6 BTOL733BA 6. 

BTOL718BA 
A régió mai kultúrájának 

változatai 
2 gyj 2 BTOL717BA 6. 

BTOL721BA Nyelvi záróvizsga   2  6. 

Összesítés   50  

 

 

 

 

  




