2 féléves spanyol nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak
felvételi követelményei
(diszciplináris mesterképzésre épülő tanári mesterképzés)

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. Az 1-2 oldalas motivációs levélben a jelentkező fejtse ki a
tanári pályával kapcsolatos elképzeléseit, térjen ki nyelvtanulási – esetleges
nyelvoktatási – tapasztalataira.
b.) szakmai önéletrajz

II.

Szóbeli felvételi vizsga spanyol nyelven: 50 pont
A szóbeli felvételi vizsgák időpontjáról és helyszínéről a Tanárképző Központ
emailben értesíti a felvételizőket.
1. Spanyol nyelvű pályaorientációs beszélgetés. A pályaorientációs beszélgetés első
része a jelölt felvételi dokumentumaihoz csatolt, spanyol nyelvű motivációs levél
alapján történik. A beszélgetés második részében egy szabadon választott, a jelölt
által használt, a vizsgára magával hozott spanyol nyelvkönyv bemutatása a feladat,
különös tekintettel annak hatékonyságára.
2. Országismereti témakörök. Önálló témakifejtés spanyol nyelven, majd arra épülő
beszélgetés az alábbi tételek egyike alapján.
- A mai Spanyolország történelmi és művelődéstörténeti előzményei.
- A mai Spanyolország földrajzi, politikai, társadalmi és kulturális jellemzői.
- A mai spanyol nyelv specifikumai Európában és Spanyol-Amerikában.
- A mai Spanyol-Amerika történelmi és művelődéstörténeti előzményei.
- A mai Spanyol-Amerika földrajzi, politikai, társadalmi és kulturális jellemzői.
- Egy spanyol nyelvű szerző bemutatása olvasmányélmény alapján.
3. Egy tetszőleges spanyol nyelvkönyv bemutatása spanyol nyelven.
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