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A SZAK KÉPESÍTÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI: 
1.  Az alapképzési szak megnevezése: újlatin nyelvek és kultúrák (Latin Languages 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 
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: 



-    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. 
 


