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V.
A szakindítás kutatási és infrastrukturális feltételei

1. Országosan elismert  tudományos műhely vagy együtt dolgozó szakmai közösséggel bíró 
alapvető K+F / művészeti terület bemutatása.

Az ELTE az  anglisztika  és  amerikanisztika  legrégibb és  máig legnagyobb,  legösszetettebb 
hazai  kutatási  m helye.  A  Szenczi  Miklós  professzor  által  alapított  anglisztikai  iskolaű  
nemzetközileg  is  számottev  eredményeket  ért  el  az  angol  irodalomtörténet  (els sorban  aő ő  
reneszánsz  és  Shakespeare,  a  romantikus  költészet,  az  angol  regény,  a  modern  angol  és 
amerikai költészet és próza), a magyar nyelv  szöveggondozás és -kiadás, az angol m fordításű ű  
gyakorlata és elmélete, valamint az irodalomelmélet terén. Az angol nyelvészet kutatásában 
igen jelent s eredményeket értek el a fonológia, a kognitív nyelvészet (ezen belül a metafora),ő  
a  szleng,  a  szintakszis  kutatói,  nemzetközileg  kiemelkedik  a  szótárírás  gyakorlata. 
Amerikanisztika  szakunk  igen  népszer ,  oktatói  rendszeresen  vendégtanárai  nagy  amerikaiű  
egyetemeknek.  Az  Intézet  az  angol-amerikai  történelem  kutatásának  kiemelked  hazaiő  
központja, az ausztrál és ír stúdiumok magyarországi gazdája; eredményes a kanadisztikánk. 
Az  Angol-Amerikai  Intézet  oktatói  kara  az  országos  átlaghoz  képest  a  legmagasabban 
kvalifikált tanárokból-kutatókból áll, az Intézetben hat akadémiai doktor és hét egyetemi tanár 
m ködik.ű

2. A képzés tárgyi feltételei, a rendelkezésre álló infrastruktúra: 
-  tantermek,  előadótermek,  laboratóriumok  és  eszközellátottságuk,  műhelyek,  gyakorló-
helyek

Az előadások, szemináriumok megtartásához a szükséges előadóternek, szemináriumi 
helyiségek  a  minimális  felszereltséggel  (tábla,  írásvetítő)  rendelkezésre 
állnak.számítástechnikai,  oktatástechnikai  és  könyvtár  ellátottság,  stb.Az  Angol-
Amerikai Intézet Könyvtára, az Intézet céljaival összhangban, küldetésének tekinti az 
Eötvös  Loránd  Tudományegyetem  Angol-Amerikai  Intézetével  kapcsolatban  álló 
oktatók és hallgatók oktatási,  illetve tanulási  tevékenységének elősegítését  könyvtári 
dokumentumok  beszerzésével,  feldolgozásával,  rendelkezésre  bocsátásával,  valamint 
szakirodalmi  tájékoztatási  szolgáltatások  nyújtásával.  A  Könyvtár  a  modern 
számítástechnika  vívmányait  igénybe  véve  -  együttműködve  az  egyetemi  könyvtári 
hálózat más egységeivel - hozzáférést biztosít helyi és külső információforrásokhoz, és 
minőségi szolgáltatások kialakítására és működtetésére törekszik.
Gyűjtjük az  angol  nyelvű szépirodalom legfontosabb alkotásait;  az  angol,  amerikai, 
ausztrál,  kanadai,  ír  irodalom,  az  általános  nyelvészet,  alkalmazott  nyelvészet, 
nyelvpedagógia  szakterületén  megjelenő,  illetve  az  angol  nyelvű  országok 
történelmével,  kultúrájával,  művészetével  foglalkozó  szakkönyveket,  valamint  az 
Intézet oktatóinak publikációit. Gyűjteményünk kb. 100000 kötetből áll. Idegennyelvű 
szakfolyóiratok  elsősorban  a  nyelvoktatás  területén  járnak  a  könyvtárba.  Az  utóbbi 
időben  könyvvásárlásra  minimális  összeget  tudtunk  fordítani  (elsősorban  pályázati 
keretekből),  a gyarapodásunk fő forrása az adományok és ajándékok. A beérkező új 
dokumentumokról 1998. februártól már csak számítógépes leírás készül. Számítógépes 
katalógusunk  elérhető  a  könyvtári  munkaállomásokon,  valamint  az  Interneten  a 
könyvtár honlapján keresztül a http://seas2.elte.hu/library/homepage/top_h.html címen. 
11  számítógépen  van  Internet  hozzáférés  az  ú.n.  EISZ-kabinetben,  valamint 
rendelkezésre  áll  egy  nyomtató  és  egy  fénymásoló  berendezés  is.  A  Könyvtár 
videokazettái, az oktatók által előírt videofilmek, illetve saját kazetták megtekinthetők a 
videoszobában, valamint a 3 db egyéni videokészüléken.

1

http://seas2.elte.hu/library/homepage/top_h.html


A MAB 2004/6/VI/2. sz. határozata
K é r e l e m

az anglisztika alapképzési (Bachelor) szak indítására

Számítógépes szolgáltatások: számítógépterem 1 (ADS 213):  18 IBM PC (Cel-733), 
számítógépterem 2 (ADS 338): 10 IBM IntelliStation, videoprojektor, -Access Center 
(ADS  B27):  4  IBM  486sx,  1  HP  III  Si,  audio-  és  videorendszer.   A  legtöbb 
számítógépben  használható  CD-ROM  és  multimédia.  Mindegyik  számítógép 
rendelkezik irodai alkalmazásokkal és Internet csatlakozással.
a  szak  elvégzéséhez  szükséges  idegen  nyelvi  követelmények  teljesítésének 
feltételeiIdegen nyelvi szakról lévén szó, a hallgatók emelt szintű vagy ennek megfelelő 
nyelvtudással kerülnek be a szakra, ahol ezen nyelvtudásukat a három év alatt különféle 
nyelvfejlesztési kurzusokon tökéletesítik. A nem szakos idegen nyelvi követelmények 
teljesítése a  mindenkor  érvényben lévő  jogszabályok által  előírtak  szerint  történik.a 
hallgatói  tanulmányok  eredményes  elvégzését  segítő  szolgáltatások,  juttatások,  a 
biztosított  taneszközök (tankönyv,  jegyzet  ellátás,  stb.)Az  intézeti  tanszékek  oktatói 
számos  tankönyv,  jegyzet  megírásában  működtek  és  müködnek  közre.  Ezek  a  kari 
könyvesboltban  megvásárolhatók,  vagy  a  tanszéki  könyvtárakban  a  hallgatók 
rendelkezésére állnak.
a  tanulmányi  ügyekkel  kapcsolatos  adminisztráció  feltételeiA  Kar  Tanulmányi 
Osztálya, az intézeti tanszékek adminisztrációja, valamint részben a hálózaton elérhető 
saját  fejlesztésű  szoftvereink,  részben  az  ETR  (Egységes  Tanulmányi  Rendszer) 
biztosítják a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos ügyintézés hátterét.
az  oktatás  egyéb,  szükségesnek  ítélt  feltételeiAz  intézet  minden  tanszéke 
hagyományosan széleskörű  kapcsolatokat  ápol  európai  és  amerikai egyetemekkel  és 
országaik magyarországi kulturális képviseleteivel, amelyek különféle csereprogramok, 
adományok által  sikeresen szélesítik az oktatásban használt  szakmai anyagokat.  Az 
Erasmus  program  keretében  is  számos  európai  egyetemmel  (pl.  Leuven,  Turku, 
Thesszaloniki, Lublin, Nizza, München) van szoros kapcsolatunk.

3. Az intézményvezető nyilatkozata arról, hogy a képzés indításához szükséges szellemi és 
tárgyi kapacitás rendelkezésre áll, és az évfolyamonként milyen létszámú hallgató képzését 
teszi lehetővé.
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VI.
MELLÉKLETEK

Az intézményi tanács támogató javaslata
Az alapszak képzési és kimeneti követelményeit (KKK) tartalmazó leírás

Felhasználói kapcsolatok és vélemények


