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Német kiegészítõ szak

A szakon megszerezhetõ végzettség megnevezése:
- okleveles német nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanár

  kód
Szakgazda: GERMANISZTIKAI INTÉZET =74=

  Német Nyelvészeti Tanszék =47=
  Német Nyelvû Irodalmak Tanszéke =76=
  Német Nyelvoktató Központ =48=
  Német Szakdidaktikai Központ =78=

Kötelezõen választandó két kollokvium és két szemináriumi tanegység az NÉ-21X közül:

Értékelés
Heti óraszám

Elôfeltétel (NÉ-)
NÉ-211 Német irodalom 1. ea. (b, k) K  2
NÉ-212 Német irodalom 1. szem. G  2
NÉ-213 Német irodalom 2. ea. (b, k) K  2
NÉ-214 Német irodalom 2. szem. (b, k) G  2
NÉ-215 Német irodalom 3. ea. (b, k) K  2
NÉ-216 Német irodalom 3. szem. (b, k) G  2
NÉ-217 Német irodalom 4. ea. (b, k) K  2
NÉ-218 Német irodalom 4. szem. (b, k) G  2
NÉ-236 Mai német nyelv (lexikológia) szem. (b) G  2
NÉ-241 Áttekintô német nyelvtörténet ea. (k) K  2
NÉ-242 Áttekintô német nyelvtörténet szem. (b, k) G  2
NÉ-298 Irodalmi szigorlat (b, k) S  0 4 × NÉ-21X
NÉ-299 Nyelvészeti szigorlat (b, k) S  0 NÉ-236, NÉ-241-242
TK-099 Pszichológiai-pedagógiai szigorlat* S  0

A szakkurzusok tárgyfelvétele kényszerrendezett, tehát azok felvételére csak az elõfeltételek
teljesítését követõen kerülhet sor.

NÉ-32X Nyelvészeti szakelôadás 1. (b, k) K  2 299
NÉ-33X Nyelvészeti szakszeminárium (b, k) G  2 299
NÉ-35X Irodalmi szakszeminárium(b, k) G  2 298
NÉ-36X Irodalmi szakelôadás (b, k) K  2 298

Szakzáró szakasz (2 te.0 óra)
NÉ-500 Szakdolgozat  (b, k) D  0
NÉ-501 Szakzáróvizsga  (b, k) A  0 Abszolutórium

középiskolai tanári diploma 15 te.
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Az oklevél minõsítését az NÉ-298, NÉ-299, NÉ-500 és NÉ-501-es tanegységek érdemjegyeinek
számtani átlaga adja.

Jelmagyarázat:
(b) = a karon hároméves nyelvtanári diplomával rendelkezõk számára elõírt, ill. fakultatív
választandó tanegység
(k) = a más karon, intézményben fõiskolai szinten (3 vagy 4 éves) német szakon végzettek
számára elõírt, ill. fakultatív választandó tanegység

A választandó tanegységek közül az irodalomtudományi és a nyelvtudományi képzés keretében
oly módon kell a tanegységeket felvenni és teljesíteni, hogy azok megfeleljenek az alábbi
követelményeknek:
1) az irodalomtudományi képzés keretén belül összesen hét tanegység:
• két NÉ-21X-es kollokvium (elõadás; páratlan számú tanegység)
• két NÉ-21X-es gyakorlati jegy (szeminárium; páros számú tanegység)
• egy NÉ-35X-es kollokvium (elõadás) és
• egy NÉ-36X-es gyakorlati jegy (szeminárium)
• NÉ-298-as szigorlat

2) a nyelvtudományi képzés keretén belül összesen öt tanegység:
• (b) = NÉ-236-os gyakorlati jegy, (k) = NÉ-241-es kollokvium (elõadás)
• NÉ-242-es gyakorlati jegy (szeminárium)
• NÉ-32X-es kollokvium (elõadás)
• NÉ-33X-es gyakorlati jegy (szeminárium)
• NÉ-299-es szigorlat

(A kódban X-szel jelölt lehetõség alatt természetesen a korábbi tanulmányok alatt nem teljesített
tanegységekrõl van szó, éppen ezért ezen tanegységek megszerzése alól felmentés nem kérhetõ.)
A szakdolgozónak a szakdolgozathoz hivatalos igazolást (pl. bírálati másolatot) kell csatolnia
arról, mely témakörbõl készült az elõzõ, azonos szakú fõiskolai záródolgozata.
Amennyiben a hallgató nyelvpedagógiából nyújt be szakdolgozatot, akkor a hallgató a
szakdolgozat elkészítésének félévében köteles felvenni egy, a témához kapcsolódó, korábban el
nem végzett nyelvpedagógiai szakszemináriumot.

* TK-099 Pszichológiai-pedagógiai szigorlat:
Felmentési kérelmet nyújthatnak be azok a hallgatók, akik korábbi tanulmányaik során (1990
után) minimum 6 pedagógia-pszichológia tanegység teljesítését követõen pszichológiai-
pedagógiai szigorlatot szereztek legalább közepes (3) érdemjeggyel
A kérelemmel kapcsolatos ügyintézésrõl a Diáktanácsadóban lehet tájékozódni.
A kiegészítõ képzés keretén belül a szakos követelményeken túl a további, ún. nemszakos kötelezõ
tanulmányokról a Tanulmányi és vizsgaszabályzat idevonatkozó rendelkezései adnak
felvilágosítást.
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A tanegységlistákban használt jelek magyarázata:

A = szakzáróvizsga
D = szakdolgozat
G = gyakorlati jegy
H = házi dolgozat
K = kollokvium
M = három fokozatú minõsítés
S = szigorlat
Z = záróvizsga


