
 

A Francia Tanszék célja, hogy a francia nyelv és kul-

túra megismerésével, a humán mőveltség elmélyíté-

sével együtt hasznos, a munkaerıpiaci versenyben 

jól kamatoztatható ismereteket nyújtson hallgatóinak. 

A képzés idıtartama a többi alapképzési szakhoz 

hasonlóan hat félév, melyek során 180 kreditpontot 

kell összegyőjteni az oklevél megszerzéséhez. A hall-

gatóknak átlagosan heti 20 tanítási órájuk van. 

A BA képzést elvégzı hallgatóink romanisztika-

francia alapszakos bölcsész végzettséget tanúsító 

oklevelet kapnak. Emellett a megszerzett diploma 

felsıfokú C típusú – C1 szintő – nyelvvizsgával is 

egyenértékő.  

A végzettek tanulmányaikat mesterképzésben (nem 

csak francia szakon) folytathatják. 

Az alapfokozat birtokosai képesek nyelvi és civilizáci-

ós közvetítıi szerep betöltésére, pl. az idegenforga-

lomban; az önkormányzati, államigazgatási, gazdasá-

gi és kulturális életben szervezıi feladatok  ellátásá-

ra; tömegkommunikációs szerveknél nyelvi szervezıi, 

kapcsolatteremtıi, ügyintézıi feladatok ellátására.  

A multinacionális vállalatok folyamatosan keresik a 

nálunk végzett hallgatókat, mert magas szintő nyelv-

tudásuknak, számítógép-felhasználói ismereteiknek 

és tanulási képességeiknek köszönhetıen értékes 

munkaerıt jelentenek. 

A tanszéknek széleskörő nemzetközi kapcsolatai 

vannak (pl. Angers, Bordeaux, Dunkerque, Lyon, Pá-

rizs, München, Leuven egyetemeivel). Hallgatóink 

Erasmus ösztöndíjjal  féléves vagy egyéves részkép-

zésen vehetnek részt francia, belga, német partner-

egyetemeken. 

 

    

  

Francia tanulmányok a 

Debreceni Egyetem 

Bölcsészettudományi Karán 

Alapképzés (BA) Alapképzés (BA)   
  
• Romanisztika szak – Francia szakirány (120 kredit,  

6 félév) 

• Specializációk (50 kredit, 4 félév):  

 - Francia nyelv szakmai célokra – Francia-
 magyar gazdasági szakfordítás  

 - Mediterrán Európa (olasz, spanyol  
 kezdı szintő nyelvtanulási lehetıséggel) 

Mesterképzés (MA) Mesterképzés (MA)   
  
• Fordító és tolmács mesterképzési szak – fordító 

szakirány (a francia választása B vagy C nyelvként 
is lehetséges, 4 félév) 

• Osztatlan tanári  mesterszak – Francia nyelv és kul-
túra tanára (kétszakos képzésben, 12 félév) 

• Doktori képzés (PhD) – francia irodalmi és francia 
nyelvészeti alprogram  

Más szakok hallgatóinak kínáljuk:Más szakok hallgatóinak kínáljuk:  
  
• Francia nyelv szakmai célokra – Francia nyelvő 

szakmai kommunikáció specializáció (50 kredit, 4 
félév) 

• Mediterrán Európa specializáció (50 kredit, 4 félév; 
francia, olasz, spanyol kezdı szintő nyelvtanulási 
lehetıséggel) 

• Francia minor szak (50 kredit, 4 félév) 

 

Részletes információkRészletes információk::  
  

• Általános kérdések: 

DE BTK Tanulmányi Osztály 

www.btk.unideb.hu 

Telefon: (36) 52 512-900  

 

• Francia tanulmányok: 

DE BTK Francia Tanszék 

www.francia.unideb.hu 

Telefon: (+36)(52)512-926 

E-mail: forgacs.aniko@arts.unideb.hu 



 




