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Au Département de Français, les étudiants
peuvent suivre trois formations : licence en
langues et cultures romanes filière de
français (3 ans), master en langue, littérature et culture françaises (2 ans) et formation de professeur de langue et de culture françaises (6 ans) avec une deuxième
discipline (langue et littérature hongroises,
histoire, langue et littérature anglaises ou
allemandes).
Nos formations de langue et de culture françaises visent à former des spécialistes qui,
de par leurs connaissances et compétences
acquises, sont capables, au niveau C1, de
comprendre, d’interpréter, de transmettre
et de rédiger en français, à l’écrit et à l’oral,
des textes quotidiens, culturels, politiques,
économiques, sociaux, linguistiques et littéraires. Nos diplômés acquièrent des connaissances théoriques et pratiques dans les
domaines de la langue et de la culture fran-

çaises et francophones, en sciences sociales et humaines. Ces connaissances leur
assurent des compétences professionnelles
interculturelles et multidisciplinaires pour
qu’ils puissent résoudre d’une manière
créative et avec souplesse des problèmes
humains et culturels, ainsi que mener à bien
des tâches et des projets complexes.
A notre département, les formations se déroulent intégralement en français (licence,
master lettres, master FLE, formation de
professeur de français). A l’issu de notre licence, grâce aux formations « mineures »
et à nos modules professionnalisants, les
étudiants obtiennent des connaissances
et des compétences professionnelles
qu’ils peuvent mettre en pratique immédiatement sur le marché du travail (connaissances de français sur objectifs spécifiques, stratégies de communication, médiation culturelle, traduction, recherche, enseignement, etc.).

Notre département propose un parcours de spécialisation au sein de la licence :
Médiation culturelle (journalisme, arts, culture et médias).
Notre licence prépare non seulement au master en langue et culture françaises, mais aussi
à des formations master en traduction et interprétariat, en études internationales, en communication, en médiation et management culturels, en économie, etc.
Notre formation de professeur de français prépare nos étudiants au métier d’enseignant
en leur assurant des études approfondies dans les domaines de la pédagogie, de la psychologie, de la méthodologie, ainsi qu’en langue et culture françaises. Nous proposons
des stages pédagogiques à effectuer dans des écoles primaires et secondaires de renom,
au sein de notre réseau de partenariat.
Grâce à nos deux formations de double master, les étudiants intéressés peuvent suivre des masters en Lettres et cultures françaises et francophones à la fois en Hongrie et en France : à l’Institut catholique d’Études supérieures (ICES), La Roche-sur-Yon,
et à l’Université Paris-Est Créteil (UPEC), Paris.
Nos formations se complètent également de séjours de bourses
d’études (Erasmus, CEEPUS) à effectuer à des universités partenaires européennes.
https://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/klasszikus-es-ujlatin-nyelvek-intezete/francia-tanszek
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A Francia Tanszéken három képzésben vehetnek részt a hallgatók: újlatin nyelvek és
kultúrák alapképzés francia szakirány (3
év), francia nyelv, irodalom és kultúra
mesterképzés (2 év) és francia nyelv és
kultúra tanára osztatlan képzés (6 év),
amelyre valamilyen más „tanárképes” (magyar, történelem, angol, német) szakkal
együtt lehet felvételt nyerni.
Francia nyelvi és kulturális képzéseink célja
olyan szakemberek képzése, akik ismereteikre építve C1-es vagy azt meghaladó nyelvi
szinten képesek francia nyelvű hétköznapi,
kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi
valamint nyelv- és irodalomtudományi szövegeket értelmezni, közvetíteni, alkotni
írásban és szóban. Rendelkeznek továbbá
olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel a

francia nyelv és a frankofón kultúrák területén, valamint általános társadalomtudományi, humán műveltségi témakörökben, amelyek birtokában képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati
és elméleti művelésére, emberi, kulturális
problémák kreatív kezelésére, és e területen összetett feladatok rugalmas megoldására.
A Francia Tanszék francia nyelven folyó
képzésein (BA, MA, Tanári MA, osztatlan tanárképzés) a hallgatók naprakész, a
munka világában azonnal hasznosítható
ismereteket és készségeket sajátíthatnak el a minorképzéseknek és a specializációknak köszönhetően (szaknyelvi ismeretek, kommunikációs, stratégiák, kulturális
mediáció, fordítás, kutatás, oktatás stb.).

A Francia Tanszék egy specializációs modult kínál a hallgatóknak, akik tanulmányaik
eredményes elvégzése után a Kulturális (zsurnalisztikai, művészeti, média) mediáció specializáció alapfokú szakképesítést megszerezhetik majd a diplomájuk mellé.
Az alapképzések egyrészt a francia nyelv és kultúra mesterképzésére, majd doktori iskolájára készítenek fel, másrészt olyan mesterképzésekre, mint fordítás, tolmácsolás, nemzetközi tanulmányok, kommunikáció, kulturális mediáció és menedzsment, közgazdasági, pénzügyi képzések stb.
Az osztatlan tanárképzéseinken szerzett diplomával mind a pedagógia, pszichológia,
mind pedig a francia nyelv és kultúra tekintetében szakmailag és módszertanilag felkészült tanárok kezdhetik el középiskolai oktató munkájukat. A franciatanár szakos hallgatók a partneriskolák kiterjedt hálózatának köszönhetően Budapest és az ország számos
jó hírű általános és középiskolájában végezhetik szakmai gyakorlatukat.
Két franciaországi Frankofón irodalmak és kultúrák közös francia mesterképzést is ajánlunk, amelyek elvégzésével magyar és
francia diplomát is szerezhetnek a hallgatók: Institut catholique
d’Études supérieures (ICES), La Roche-sur-Yon, valamint Université Paris-Est Créteil (UPEC), Párizs.
Tanszékünk Erasmus és CEEPUS tanulmányi ösztöndíjakat is biztosít a hallgatóknak európai partneregyetemeken.
https://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/klasszikus-es-ujlatin-nyelvek-intezete/francia-tanszek
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