2 féléves portugál nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak
felvételi követelményei

(diszciplináris mesterképzésre vagy főiskolai tanári szakképzettségre épülő,
ugyanazon a szakterületen középiskolai szakképzettség megszerzésére
irányuló tanári mesterképzések esetén)
I.

Írásbeli szakasz: 25 pont
2017. február 15-ig a következő dokumentumokat kérjük eljuttatni a
Tanárképző Központ részére a felvi.hu-n keresztül.
a.) motivációs levél. A levél terjedelme legalább 1, legfeljebb 2 gépelt oldal, és
tartalmaznia kell a tanári pálya választásának indokait, a saját leendő pályájával
kapcsolatos elképzeléseket, terveket és az esetleges múltbeli pedagógiai vagy
neveléssel kapcsolatos, személyesen átélt, értelmezett tapasztalatokat. Ez
utóbbiak a személyes életúttól függően lehetnek a korábbi képzések során vagy
a tanári pályán (iskolában, iskolán kívül) szerzett tapasztalatok.
b.) szakmai önéletrajz

II.

Szóbeli felvételi vizsga angol nyelven: 50 pont
A szóbeli felvételi vizsgák időpontjáról és helyszínéről a Tanárképző Központ
emailben értesíti a felvételizőket.
A vizsga részei
1. Beszélgetés a portugálul megírt és a jelentkezési lappal együtt előzetesen benyújtott
motivációs levél alapján. A szóbeli vizsgán a „motivációs levél”-ben
megfogalmazott gondolatok kapcsán lezajló beszélgetéssel a jelentkező nyelvi
szintjéről is tájékozódni kívánunk.
2. Beszélgetés egy néhány bekezdés hosszúságú, a portugál művelődés/országismeret
tárgyköréhez kapcsolódó portugál nyelvű idézetről. Az idézetek gyűjteménye előre
megtalálható lesz a Portugál Tanszék könyvtárában. A beszélgetésre az előzetes
szakos tanulmányok során megismert szakirodalomból vagy az alábbi ajánlott
művekből lehet:
- Marcelo Marinho–Pál Ferenc szerk. Cartas vincadas, letras no espelho –
Escambos culturais entre Brasil e Hungria.Campo Grande (Brasil), Letra Livre
Editora, 2004
- Rákóczi István: " A portugál költészet fejedelme" In: Luís de Camões: A
Lusiadák ( ford. Hárs Ernő) Mundus, Budapest, 1997, pp.13-49.
- Urbán Bálint: A magyarországi Saramago-recepció története,in: Pál Ferenc
(szerk): Camões, Pessoa, Saramago Magyarországon, 2013, Budapest, pp. 179200
- István Rákóczi: Maresliterários luso-húngaros, Edições Colibri,Lisboa, 2003
- Ferenc Pál: De Camões a Saramago, Prejeção secular de Portugal na Hungria,
ELTE Eötvös Kiadó, Budapet, 2013
3. Beszélgetés/véleménynyilvánítás egy néhány bekezdés hosszúságú, a
nyelvpedagógia tárgyköréhez kapcsolódó portugál nyelvű idézetről. Az idézetek
gyűjteménye előre megtalálható lesz a Portugál Tanszék könyvtárában.
A beszélgetéshez
- Fischer, Glória (et alt): Didática das Línguas Estrangeiras, Universidade Aberta,
Lisboa, 1990 c. művet,

- legalább egy portugál nyelvet tanító kurzuskönyv alapos szerkezeti és tartalmi
ismeretét ajánljuk.
Az ajánlott szakirodalom fellelhetőségéről az ELTE BTK Portugál Tanszékének
könyvtárában kaphat felvilágosítást.

