4 féléves román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára
mesterképzési szak felvételi követelményei
(főiskolai/egyetemi tanári szakképzettséggel újabb tanári szakképzettség
megszerzésére irányuló tanári mesterképzés 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 kb. 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 román nyelven: 50 pont
A szóbeli felvételi vizsgák időpontjáról és helyszínéről a Tanárképző Központ
emailben értesíti a felvételizőket.
A vizsga részei
1. A szóbeli vizsga középpontjában a román nyelvű motivációs levél áll. A
motivációs levélben megfogalmazott gondolatok kapcsán lezajló beszélgetéssel
a jelentkező nyelvi szintjéről is tájékozódni kívánunk.
2. Felvételi beszélgetés, melynek során a jelentkező fejtse ki, hogy sikeres felvételi
esetén milyen meggondolásokból kívánja tanulmányait az ELTE BTK románés nemzetiségi román nyelv és kultúra tanári MA képzés kurzusain folytatni, ill.
beszámol(hat) korábbi szakos (és egyéb) tanulmányairól, az ezek során elért
eredményekről is.
A szóbeli felvételi vizsgára való felkészüléshez az alábbi tételsorok, ill. az ajánlott
irodalomjegyzékben feltüntetett olvasmányok nyújtanak segítséget.
- Román és magyar romanisták és elméleteik: Hasdeu, Densusuşianu, Philippide,
Puşcariu, Rosetti, Tamás Lajos, Gáldi László, André du Nay.
- A román szófajok, az egyes szófajokhoz tartozó szavak formai és jelentéstani
tulajdonságai.
- A morfológiai és szintaktikai szószerkezetek.
- A mondat meghatározása és a mondatok osztályai.
- A román helyesírás története.
- A román folklór műfajai (kolinda, ballada, doina, mese, adoma).
- A régi román irodalom sajátosságai (XVI–XVIII. század).
- A román romantika és Eminescu.
- A román irodalom a két világháború között (Rebreanu, Sadoveanu, Eliade,
Sebastian, Petrescu, Blecher, Blaga, Arghezi, Bacovia).
- A román irodalomelmélet és kritika irányzatai (Maiorescu, Manolescu,
Călinescu).

- A román etnogenezis (elméletek, álláspontok).
- Reformáció, ellenreformáció, ortodox „reneszánsz”.
- Fanariotizmus, felvilágosodás romantika, liberalizmus és forradalmak.
- Románia születése (1866–1918).
- Románia a 20. században
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