
Ausztrál stúdiumok önálló program

Programgazda: Holló Dorottya, doc., Angol–Amerikai Intézet

Az Ausztrál Stúdiumok Program Ausztrália sokszínűségét kívánja bemutatni abban a reményben, hogy e távoli
ország régebbi és újabb hagyományai elmélyült ismeretanyagot nyújtanak a diákoknak az egyébként szinte csak
klisék szintjén ismert kontinensről.

Ausztrália nemzeti fejl̋odése, példaértékű multikulturális társadalmának kialakulása, ezek tükröződése az iro-
dalomban és egyéb művészetekben, az ausztrál angol jellegzetességei önmagukban is rendkívül értékes tanulmány-
területek, a program célja azonban, hogy ezen túlmutatva, összefüggéseiben is vizsgálja ezeket a területeket,
ily módon is hozzájárulva széleslátókörű, jó felkészültségű és elemzőképességű tanárok és az angol nyelvet hi-
vatásukként más területeken használó értelmiségiek képzéséhez.

A programon bármilyen szakos egyetemi hallgató résztvehet, aki két lezárt félévvel rendelkezik, azzal a
megkötéssel, hogy amennyiben nem az Angol–Amerikai Intézet hallgatója, vagy nincs angol nyelvből C típusú
felsőfokú nyelvvizsgája vagy Cambridge Proficiency A vagy B minősítésű nyelvvizsgája, köteles nyelvi felvételi
vizsgát tenni, melynek célja, hogy meggyőződjünk arról, megfelel̋o-e a nyelvtudása a program elvégzéséhez.

A program elvégzésének és a programigazolvány megszerzésének minimális feltétele 28 kurzus-kredit, kon-
zultáció, valamint egy önálló kutatáson alapuló minimum 25 oldalas, a szakdolgozattal nem azonos programzáró
dolgozat elkészítése és sikeres szóbeli megvédése:

kurzusok 28 kredit
konzultáció 2 kredit

programzáró dolgozat 10 kredit
összesen 40kredit

A programról további részleteket a http://www.btk.elte.hu/seas, ill. http://seas2.elte.hu címen közlünk.

ZAN–AS01 Bevezetés a 19. századi ausztrál irodalombasz gyj köt 30 2

ZAN–AS02 Bevezetés a 20. századi ausztrál irodalombasz gyj köt 30 2

ZAN–AS03 Nyelv és kultúra sz gyj köt 30 2

ZAN–AS04 Kultúra és társadalom sz gyj köt 30 2

ZAN–AS11 Ausztralisztikai szakkollégium 1 e k vál 30 3

ZAN–AS12 Ausztralisztikai szakszeminárium 1 sz gyj vál 30 2

ZAN–AS13 Ausztralisztikai szakkollégium 2 e k vál 60 6

ZAN–AS14 Ausztralisztikai szakszeminárium 2 sz gyj vál 60 4

ZAN–AS91 Konzultáció sz gyj köt 30 2

ZAN–AS92 Záródolgozat és védés köt 10

ZAN-AS 1


