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Angol-Amerikai Intézet 
3 tanszékből áll 

Anglisztika Tanszék 

Amerikanisztika Tanszék 

Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 
(=ELTEAL) 
http://elteal.ieas-szeged.hu/ 
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Többféle képzés 
BA 

MINOR 

OSZTATLAN 

LEVELEZŐ (már csak 2-3. éven) 

MA  (nekik külön van tájékoztató) 



Általános előadások magyarul 
Könyvtár és informatikai alapismeretek 

Filozófiatörténet 

Bevezetés a társadalomismeretbe 

Bevezetés az irodalomtudományba 

Bevezetés a nyelvtudományba 

 

Ezeket a teljes képzés során kell teljesíteni, nem 
muszáj az őszi félévben mindet. Most a szakos 
tárgyakra koncentráljanak! 

 



Kurzusbeosztás 
 elteal honlapon részletes információ  

 Emailben elküldendő aug. 28-án délig (szerda) 

 Beosztás közzététele legkésőbb aug. 30-án az elteal 
honlapon 

 Neptunban a kapott órákat kell felvenni szept. 4-től. 

 Az órák szept. 2-án kezdődnek. Ha vki nem jelenik 
meg az első órán, elvesztheti a kapott helyét! 



OSZTATLAN KÉPZÉS (1. évf.) 
Az őszi félévben kezdőknek 2 angolos előadás és 3 szeminárium. 

Előadások: 
1. Introduction to English Literature and Culture  

 szakpárok szerint: 

 rajz, német, nemzetiségi német, földrajz, dráma, média, matematika, etika, 
spanyol, magyar, történelem, testnevelés, könyvtár, olasz: péntek 12-14, Aud Max) 

 biológia, ének, francia,  kedd 10-12, Petőfi 123. terem 

2. Introduction to Linguistics (péntek 10-12, Aud Max) 

 minden szakpárban ebben az időpontban 

Szemináriumok: 

„Lista” 3 féle órára: Foundation 1; Use of English; Academic 
Study Skills 



OSZTATLAN KÉPZÉS (2. évf.) 
Előadások: 
 1. Introduction to Applied Linguistics (hétfő 12-14, Kristó terem) 

 2. Teaching the English Language (kedd 12-14 Kristó terem) 

 3. Introduction to British and American Studies (szerda 16-18, Petőfi I. 
terem) 

Szemináriumok: 

 „kívánságlista” leadása 2 nyelvi órára vonatkozóan: 

1) Reading Skills 

2) Communication Skills 

+ arra, amit korábban nem teljesítettek 



BA képzés 
Előadások intézetünkben (1. évfolyam) 
ANGOL 
 1. Introduction to English Literature and Culture (péntek 12-14, 

Aud Max) ANGBA21 
 2. Introduction to English Studies (péntek 8-10, Aud Max) 

ANGBA11 
 3. Introduction to Linguistics (péntek 10-12, Aud Max) 

ANAMBA11 
 
AMERIKANISZTIKA 
 1. Introduction to American Studies (kedd 12-14, X. terem) 

AMEBA11 
 2. Introduction to Linguistics (péntek 10-12, Aud Max) 

ANAMBA11 
 



Szemináriumok (az 1. évfolyamon = őszi + 

tavaszi félév során összesen) 

 

BA:  Foundation 1& 2 + 6 db nyelvi óra + 
literature  

Miért? 

Academic English vizsga előfeltételei 

 

Minor: Foundation 1& 2 + 3 db nyelvi óra 



Szemináriumok az őszi félévben 
 Kurzusregisztráció lista alapján 

 Táblázat  és minta alapján, emailben elküldve a 
határidőig 

 Határidő: augusztus 28. szerda dél 

 elteal@gmail.com  (a leveleket csak Bajnóczi tanárnő 
olvassa ezen a címen, nincs külön ügyintéző!) 

 A  beosztás legkésőbb AUG. 30-ÁN felkerül az elteal 
honlapra: 

 http://elteal.ieas-szeged.hu/ 
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Szemináriumok az őszi félévben 
Minden BA-s és minoros hallgatónak meg kell adnia 

opciókat a következőkhöz: 

 Foundation  

 Mind az 5 féle nyelvi óra (minorosoknak elég 3 db-
ot; osztatlan képzésben résztvevőknek a korábban 
említett 3 félét) 

Ebből megkapnak: 

 Foundation 

 2-3 db nyelvi óra (minorosok max. 2 db, 
osztatlanosoknak 3 db) 

 



Választható nyelvi szemináriumok 
(BA és minor képzés) 

Reading Skills 

Writing Skills 

Use of English 1 

Communication Skills 

Academic Study Skills 



Minta a lista elküldéséhez 
  Az email címsorában Kurzusregisztráció szerepeljen. 

  Minta az email szövegtörzsének megírásához. 

 

 Név: Nagy Kázmér 

 Milyen képzés? (BA vagy minor, vagy osztatlan) 

 Ha BA, akkor anglisztika vagy amerikanisztika? 

 Ha osztatlan tanárszakos, mi a szakpárja? 

 Azt is jelölje, ha évismétlő. 

  



Minta a lista elküldéséhez 
 Foundation óra: 101, 105, 104, 108, 109, 110, 112, 107 

Nyelvi órák: 

 Use of English 1: 407, 401, 410, 403, 402  

 Communication Skills: 201, 209, 208, 206, 204, 203, 
202 

 Reading Skills: 301, 303, 304, 306, 302 

 Academic Study Skills: 604, 606, 601, 608, 605 

 Writing Skills: 501, 507, 505, 503, 502 

  



FONTOS! 
 Ellenőrizzék az órarendjüket mielőtt elküldik a listájukat! 
 Lehetőleg megbízható emailről írjanak! (pl. freemail és citromail címekről  

rendszerint késve érkeznek a levelek, ha egyáltalán megérkeznek.) 
 Adjanak meg minél több opciót! Olyat, ami valóban megfelel.  
 Aki kevés opciót ad meg, kevesebb eséllyel kapja meg azt, amit 

szeretne. 
 Ellenőrizzék a kapott órákat a http://elteal.ieas-szeged.hu/ 

oldalon. 
 Esetleges kérdéseiket az elteal@gmail.com címre küldhetik 

Bajnóczi tanárnőnek.  
 Tartsák be a határidőt! 
 Kreditszámok miatt ne aggódjanak, nem lesz minden félévben 

mindig 30, hiszen a képzéstől függ!!! 
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Kötelező szintfelmérő 
BA, MINOR, OSZTATLAN képzésekben 

tanulóknak 2019. szeptember  4-én (szerdán) 
este ½ 8-tól. Terembeosztás aznap délután lesz 
kiírva az elsős faliújságon. Megjelenés a 
kijelölt terem előtt 19.20-kor. 

 Kb. 60 perc (30 perc nyelvi-nyelvhasználati teszt + 
30 perc szókincs teszt) 



Jó tanácsok 
Hálóterv ellenőrzése 

Másoktól kapott információt óvatosan 
kezeljék! (többféle program fut 
párhuzamosan) 

Keressék a hallgatói képviselőiket, ha 
gondjuk van. 

Tájékozódjanak az intézeti és tanszéki 
honlapokról és a hirdetőtábláról! (Facebook 
nem mindig hiteles forrás!!!)  
 



Sikeres tanévet mindenkinek! 


