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Miért a német?
 A német Európa hat országában, köztük a
szomszédos Ausztriában hivatalos nyelv, a
német anyanyelvűek száma a legmagasabb
Európában.
 A világ számos országában, köztük
Magyarországon is jelentős számú német
kisebbség él.
 Jobb elhelyezkedési esélyeket, magasabb
fizetést biztosít mind a versenyszférában, mind
a közszféra intézményeiben.
 A német nyelvű országok Magyarország kiemelt
gazdasági partnerei. Kb. 2500 német vállalat
több mint 200 000 munkavállalót foglalkoztat
hazánkban.
 A Magyarországra látogató turisták kb. 70% a
német nyelvű országokból érkezik.
 Az EU két idegen nyelv ismeretét ajánlja:
„Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!”

Miért a Károlin?
 Elismert német szak a tudomány, a kultúra és a
szórakozás metszéspontján, Budapest szívében,
a Kálvin térnél
 Minősített (doktorált, habilitált), nyitott oktatók,
német anyanyelvű lektor, vendégprofesszorok a
német nyelvű országokból
 A hallgatói igényekhez is igazodó mintatanterv,
gyakorlatorientált képzési tartalmak
 Az egyetem ökumenikus szellemiségéből fakadó
segítőkész, támogató szemlélet
 Kis létszámú csoportok, személyre szabott
nyelvi képességfejlesztés, minimális
lemorzsolódás
 Kiterjedt Erasmus-hálózat (Bamberg, Bern,
Bielefeld, Erlangen-Nürnberg, Greifswald,
Hildesheim, Potsdam, Saarbrücken, illetve
Ankara, Braga, Ljubljana, Nancy, Róma, Udine,
Wroclaw…), a hallgatók egyötöde részképzésen
vesz részt német nyelvterületen
 Tehetséggondozás műfordítói és tudományos
műhelyekben, a Benda Kálmán
Szakkollégiumban, kiemelkedő hallgatói
eredmények az Országos Tudományos Diákköri
Konferencián
 10 000 kötetes tanszéki könyvtár folyamatosan
bővülő állománnyal, olvasószolgálattal
 Tanulmányi kirándulások, a német vonatkozású
magyarországi kulturális események folyamatos
követése
 Kedvező ösztöndíjrendszer: kifejezetten
elsőévesek számára létrehozott Károli Gáspár
Ösztöndíj és Károli Kiválósági Ösztöndíj
 Kedvező lakhatási lehetőség kollégiumainkban
 Kedvezményes angol, francia, spanyol, portugál,
olasz, orosz, norvég, finn és kínai nyelvtanulási
lehetőség Idegen Nyelvi Lektorátusunkon

Német BA szakra felvételizők figyelmébe
ajánljuk:
 A munkaerőpiac igényeivel összhangba hozott
új specializációk: Társadalomtudományi és
gazdasági fordító, Üzleti és gazdasági
kommunikáció (céges gyakorlattal)
 Választható mellékszakok: angol, holland, japán,
magyar, kommunikáció- és médiatudomány,
szabadbölcsészet, történelem
 Alapképzés levelező tagozaton is
 Továbblépési lehetőségek a felsőoktatásban:
- Német nyelv, irodalom és kultúra MA,
nemzetközi, Bursa Hungarica és Stipendium
Hungaricum állami ösztöndíjjal is elérhető
mesterképzési szak
- Német nyelv, irodalom és kultúra MA
szakunkon Szótártudomány és lexikográfia
(EMLex) specializációs lehetőség, hazánkban
egyedülállóan az EMLex nemzetközi
mesterképzési szak programjával és a
nemzetközi partneregyetemekkel együtt kiadott
kettős diplomával:
https://btk.kre.hu/index.php/nemzetkoziemlex-kepzes
-

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
szakirányú továbbképzései, pl.
Bölcsészettudományi, egyházi, jogi,
gazdasági, műszaki, európai uniós és
társadalomtudományi szakfordítói és
műfordítói, Két idegen nyelvű szakfordítói és
műfordítói

Minőség. Közösség. KÁROLI.
Ahol fontos vagy!

„Remek lehetőségek, családias hangulat” –
számomra ez jellemzi a Károlit. Az egyetem által
kínált szakmai gyakorlat lehetővé tette számomra a
diploma megszerzése utáni könnyű elhelyezkedést. A
megszerzett tapasztalataimat, nyelvtudásomat most
pályakezdőként az Osztrák Kulturális Fórumnál
kamatoztatom.”

(Lóth Szabina, germanisztika BA)
„Egyetemi éveim egyik legizgalmasabb időszakát
élhettem meg a kecskeméti Mercedes Benz gyárban,
ahová nyelvtudásomnak és germanisztika szakon
folytatott tanulmányomnak köszönhetően
dolgozhattam gyakornokként.”
Molnár Zsuzsa (germanisztika BA)

Német nyelv és kultúra tanára szakra
felvételizők figyelmébe ajánljuk:
 Német tanítási gyakorlat több mint 50
partneriskolai kapcsolattal, folyamatos
mentorálás, szakmai segítségnyújtás
 Kiemelt tanítás-módszertani kutatási területünk
a digitális technológia az oktatásban
 Kiemelt kutatási területeink (szótártudomány,
német-magyar összehasonlító nyelvtudomány,
kultúraközvetítés, kortárs német kultúra,
identitáskutatás) közvetlenül kapcsolódnak a
német, mint idegen nyelv oktatásához
 Együttműködés a Goethe Intézet-tel, nemzetközi
fejlesztésű tanítás-módszertani kurzusuk a
tananyagunk része
 Rövid ciklusú, másoddiplomás tanárképzésünk
péntek délutáni és szombati idősávokban a
legújabb kultúra-, irodalom- és nyelvtudományi
ismereteket, irányzatokat és oktatási
módszereket közvetíti
Kérdésed van? Látogass el honlapunkra:
http://nemettanszek.kre.hu

„A német tanárszakot másoddiplomásként végzem:
református lelkészként dolgozom, ahol Isten igéjének
szépségét mutatom meg az embereknek. A KRE
német tanszékén más szépségekkel ismerkedem: a
német nyelv, irodalom és kultúra csodáival.”

(Kovács Gergő, német-hittan szakos tanárjelölt)
„Már gimnáziumban tudtam, hogy Németországban
szeretnék hosszabb időt eltölteni és a nyelvet még
jobban elsajátítani. Germanisztika BA-szakos
hallgatóként az első félév után pályáztam Erasmusösztöndíjra, így egy évet tanulhattam Bielefeldben,
életre szóló élmény volt!”
(Csávás Lilla, germanisztika BA)

vagy facebook-oldalunkra:
https://www.facebook.com/KRE-Német-Tanszék2085011438464606/

Kirándulás a Balaton-felvidéken (2019.október)
Ausztriai kirándulás (Melk, 2018. október)

Montenegrói ösztöndíjas hallgatóink (2019)

