
Középkori angol stúdiumok önálló program

Programgazda: Halácsy Katalin, doc., Angol–Amerikai Intézet

A program három modulból tevődik össze, a három modulból összesen 28 kreditet kell szerezni, úgy, hogy ennek
kb. fele a II/A és II/B, másik fele az I. és III. modulból származzon.

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:

bevezet̋o kurzusok 6–8 kredit
nyelvtörténet és irodalmi kurzusok 13–15 kredit

közismereti kurzusok 6–8 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.

I. Bevezet̋o kurzusok
ZAN–KA01 szakkollégium 1 e k vál 30 3

ZAN–KA02 szakszeminárium 1 sz gyj vál 30 2

ZAN–KA03 szakkollégium 2 e k vál 60 6

ZAN–KA04 szakszeminárium 2 sz gyj vál 60 4

II/A. Nyelvtörténeti kurzusok
ZAN–KA11 Nyelvtörténeti szakkollégium 1 e k vál 30 3

ZAN–KA12 Nyelvtörténeti szakszeminárium 1 sz gyj vál 30 2

ZAN–KA13 Nyelvtörténeti szakkollégium 2 e k vál 60 6

ZAN–KA14 Nyelvtörténeti szakszeminárium 2 sz gyj vál 60 4

II/B. Irodalmi kurzusok
ZAN–KA21 Irodalmi szakkollégium 1 e k vál 30 3

ZAN–KA22 Irodalmi szakszeminárium 1 sz gyj vál 30 2

ZAN–KA23 Irodalmi szakkollégium 2 e k vál 60 6

ZAN–KA24 Irodalmi szakszeminárium 2 sz gyj vál 60 4

III. Közismereti kurzusok
ZAN–KA31 Közismereti szakkollégium 1 e k vál 30 3

ZAN–KA32 Közismereti szakszeminárium 1 sz gyj vál 30 2

ZAN–KA33 Közismereti szakkollégium 2 e k vál 60 6

ZAN–KA34 Közismereti szakszeminárium 2 sz gyj vál 60 4

Zárókurzusok
ZAN–KA91 Konzultáció sz gyj köt 30 2

ZAN–KA92 Záródolgozat és védés köt 10

MEGJEGYZÉS:

A közismereti kuzusok egyike kötelezően a latin, ha a hallgató nem tett korábban latin záróvizsgát.

ZAN-KA 1


