NÉDERLANDISZTIKA MINOR
a Károli Gáspár Református Egyetemen
A Néderlandisztika Tanszék
Az 1995-ben létesített tanszék mára a holland nyelv és a
németalföldi kultúra egyik legaktívabb közvetítıjévé vált a
közép-európai régióban.
Jól képzett, dinamikus oktatógárdánk munkáját anyanyelvi
lektor, valamint holland és flamand vendégtanárok, cserediákok és önkéntes segítık támogatják, ami a
nyelvterületen élık mindennapi életét hallgatóinkhoz még közelebb hozza.
Meghatározó a kistanszékekre jellemzı családias légkör, ahol hallgatók és oktatók igénylik és ápolják
a közvetlen emberi kapcsolatot, és ez az átlagosnál jóval személyre szabottabb képzést tesz lehetıvé.
Tanszékünkre jellemzı a különösen jó kapcsolat a hazai és külföldi partneregyetemekkel, így
hallgatóink és oktatóink nagy számban és rendszeresen kijutnak a nyelvterületre.
Holland és flamand támogatással könyvtárunkba a legkorszerőbb tananyagokat (könyvek, cd-k, dvd-k)
tudjuk beszerezni, ami emeli a tanszéki oktatás és kutatás színvonalát.

A program
A holland és a flamand nyelv és irodalom mellett a programban nagy hangsúlyt kap a nyelvterület
történelme és mővészete csakúgy, mint a munkavállalást elısegítı gazdasági- és sajtónyelv
megismerése, illetve a modern prezentációs és tanulási technikák elsajátítása elıadások és
szemináriumok keretében.
A BA-diploma birtokában a néderlandisztika minoron végzettek képesek többek között:
– a holland nyelvő országok és népek kultúrájának közvetítésére;
– a holland nyelv írásban és szóban történı használatára a felsıfokot megközelítı szinten;
– általános szövegek alapszintő fordítására, tolmácsolására;
– Magyarország és a holland nyelvő országok társadalmi és gazdasági problémáinak ismeretében
megszerzett tudásuk közvetítésére és alkalmazására munkájuk során;

Kinek ajánljuk a Néderlandisztika Minor felvételét?
Azoknak a nem néderlandisztika fıszakos hallgatóknak, akik major tanulmányaik mellett alapos
hollandtudásra szeretnének szert tenni, és bepillantást szeretnének nyerni a holland és flamand
irodalomba, nyelvészetbe, mővészetbe és kultúrába. A képzés a Néderlandisztika major szakos
hallgatók óráiból válogat 50 kredit értékben. Hollandul tudni nem szükséges az indulásnál, a német
és/vagy az angol nyelvismeret elınyt jelent, de nem feltétele a tanulmányok megkezdésének.
Már az elsı szemeszter kezdetén lehetıség nyílik a holland minoros órák felvételére. Ez heti 6 tanórás
elfoglaltsággal jár, de emellett nagyon ajánljuk még egy további nyelvgyakorlat felvételét is a
szabadon választható tárgyak keretébıl (plusz két óra hetente). Így biztosítható a néderlandisztika
majoros hallgatókéval összemérhetı nyelvtudás. A minor sikeres elvégzése esetén a hallgató felsıfok
közeli nyelvtudást szerez, és sikerrel pályázhat a holland nyelvtudást igénylı munkákra csakúgy, mint
a néderlandisztika vagy fordítói mesterképzésre (MA).
A néderlandisztika minor szak felvételére kisebb létszámban a 3. félévben is lehetıséget biztosítunk.
Ebben az esetben a hallgatónak a nyelvet 4 szemeszter alatt kell elsajátítania, ami koncentráltabb
tanulást feltételez.
Az órák idıpontjának megadásánál lehetıség szerint alkalmazkodunk a jelentkezık igényeihez:
óráink lehetıség szerint nem ütköznek a fıszakos elıadásokkal és szemináriumokkal.

Továbbtanulási lehetıségek, ösztöndíjak
Hollandia és Belgium, valamint az oktatott tárgyak jobb megismerését
ösztöndíjak biztosítják 14 holland illetve flamand partneregyetemünkön
(köztük Leiden, Amszterdam, Leuven egyetemei) és a közép-európai régió
néderlandisztika tanszékein (Bécs, Wroclaw, Olomouc stb.). Hallgatóink
(major/minor) a holland/flamand Taalunie nyári egyetemének kurzusaira is jó
eséllyel pályázhatnak.
A Néderlandisztika szakirány BA képzése folytatásaként intézményünkben a
néderlandisztika nyelv és irodalom szakos mesterképzésen lehet tovább tanulni, tervezzük továbbá
a fordítói mesterszakos képzést, illetve a néderlandisztika tanári mesterszakos képzésre való
továbblépés lehetıségét.
Folyamatban van közös diplomát kiadó tanterv fejlesztése többek között Bécs, Wroclaw, Antwerpen
felsıoktatási intézményeivel.

Elhelyezkedési esélyek és lehetıségek
Végzett hallgatóinkat szívesen látják a Magyarországra települt nagyvállalatok (General Electric, IBM
stb.), kisebb holland érdekeltségő vállalatok, valamint a kereskedelmi kamara és a követségek. A
tanszék hirdetıtábláin rendszeresek az állásajánlatok. Az egyetem Idegen Nyelvi Lektorátusán folyó
holland szaknyelvi képzést is nyújtó idegenvezetı- és hostess felsıfokú szakképzés révén az
idegenforgalom területén is nagy számban el lehet helyezkedni.
Mivel hallgatóink a tanulmányok során gyakorlatot szereznek a kreatív tanulásban, alkalmasak a
további magas szintő ismeretszerzésre, így jó eséllyel pályázhatják meg a felsıfokú végzettségőeknek
meghirdetett állásokat a média, a kiadói munka, valamint a menedzsment területén is.
További információk a www.kreholland.hu honlapon.

Hogyan jelentkezhetek a néderlandisztika minorra?
A Gólyatáborban, 2008 augusztus 26-án. Itt egyidejőleg lehetıség lesz a jelentkezési lap
kitöltésére és leadására.
Ugyanitt 2008. szeptember 09-én, kedden 14.00 -kor várjuk az elsıéves hallgatókat a 304es teremben néderlandisztika minoros tájékoztatóra. Aki nem tud jelen lenni a
megbeszéléseken, töltse le a kari honlapról a Tanulmányi Osztálynál a minoros jelentkezési
lapot, és kitöltve adja le Nyerges Lászlónénak szeptember15-ig a 312-es szobában.
Az elsı órák idıpontját honlapunkon jelezzük: www.kreholland.hu

Elérhetıségünk
Károli Gáspár Református Egyetem, NéderlandisztikaTanszék, 1088 Budapest, Reviczky u. 4/C III.
emelet 310, 311.
A tanszékkel a kapcsolattartás a www.kreholland.hu honlapon, illetve a karoli_bp@yahoo.com e-mail
címen lehetséges.

