Université catholique
Pázmány Péter
Département de Français
Le Département de Français de l’Université
catholique Pázmány Péter propose pour
tous ses étudiants un curriculum, intégralement en langue française, mieux adapté
aux exigences du marché du travail. Dans
le contexte économique actuel, il est indispensable de favoriser l’insertion professionnelle de nos étudiants en leur proposant un projet d’études basé sur le principe
de la formation en alternance : en plus des
cours qu’ils suivront au département, les
étudiants effectueront un stage en entreprise qui leur offrira la possibilité d’acquérir
une solide expérience professionnelle dans
un domaine de leur choix ainsi que des opportunités d’embauche au terme de leur
formation. Ces stages s’effectueront dans
les organisations, sociétés et entreprises
partenaires du département et seront sanctionnés par une note finale établie en fonction d’un barème déterminé en accord avec
les différents employeurs. Les étudiants devront effectuer ce stage d’une durée de

6 mois pendant leur cursus de Licence. À la
fin de leur stage les étudiants devront remettre un rapport synthétisant les différents moments de leur projet professionnalisant : études de terrain, synthèse de documents, mise en place d’actions de développement, évaluation, organisation d’événements, création d’outils, etc.
Pendant leur stage, nos étudiants pourront
non seulement mettre en pratique leurs
connaissances théoriques acquises pendant
leurs premières années d’études au département, mais aussi apprendre les rudiments
d’un métier spécifique en intégrant une organisation ou entreprise et en participant
concrètement aux activités de celle-ci. En
fonction de leurs capacités, de leurs progrès ainsi que de leur investissement personnel, mais aussi des postes disponibles,
les étudiants se verront proposer une opportunité de poursuivre leur carrière chez
un de nos partenaires en fin de stage.

Le projet de chaque étudiant du département se déroulera sur 3 ans.
Un parcours (ou module) professionnel est proposé depuis la rentrée 2016 :
Médiation culturelle (journalisme, arts, culture et médias)
NOS PARTENAIRES
Agence de production et de presse

La liste de nos partenaires est en permanente évolution, nous en attendons d’autres, en
Hongrie comme en France…

https://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/klasszikus-es-ujlatin-nyelvek-intezete/francia-tanszek

Où charme et intelligence se rejoignent.

Pázmány Péter
Katolikus Egyetem
Francia Tanszék
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Francia
Tanszéke olyan francia nyelvű képzést kínál
a hallgatóknak, amely jobban megfelel a
munkaerőpiac kívánalmainak. A jelen gazdasági helyzetben különösen fontos annak
elősegítése, hogy a hallgatók már tanulmányaik során beilleszkedjenek a munka világába: az egyetemi óráik mellett a hallgatók
az érdeklődésüknek megfelelően különféle
vállalatoknál, cégeknél szakmai gyakorlaton vesznek részt. Ez a váltott képzés nemcsak a megalapozott szakmai gyakorlatszerzést segíti elő, hanem előnyt jelent a későbbi elhelyezkedésben is. A szakmai gyakorlatokat, amelyekre a Francia Tanszék
partnerintézményeiben (szervezetek, cégek, vállalatok) kerül sor, félévi osztályzattal értékeljük a munkáltatóval együttesen
kialakított kritériumrendszer alapján. A
hallgatók a BA képzés során 6 hónapos időtartamban vesznek rész a szakmai gyakor-

laton. A szakmai gyakorlatot követően beszámolót készítenek, amelyben összegzik a
szakmai projekt tapasztalatait: helyszíni
kutatómunka, részanyagok szintetizálása,
fejlesztési tervek megvalósítása, értékelés,
rendezvényszervezés, eszközök létrehozása, stb.
A szakmai gyakorlat során hallgatóink egyrészt képessé válnak a képzés első éveiben
szerzett elméleti ismereteik gyakorlatba
való átültetésére, másrészt megtanulják az
adott szakma alapismereteit, miközben beilleszkednek egy vállalat vagy szervezet
rendszerébe, és ténylegesen részt vesznek
annak szakmai tevékenységében. A képességeik, fejlődésük és személyes elkötelezettségük és a rendelkezésre álló állások
függvényében a hallgatóknak a szakmai
gyakorlat végeztével esélyük lesz arra, hogy
valamelyik partnerintézménynél helyezkedjenek el.

A tanszék hallgatóinak szakmai képzése 3 évig tart.
A 2016 szeptembere óta elérhető specializációs modul:
Kulturális mediáció (újságírás, művészetek, kultúra és média)
PARTNEREINK
Armel Produkció & Sajtóiroda

Partnereink listája folyamatosan bővül, várunk másokat is, Magyarországon és Franciaországban is…

https://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/klasszikus-es-ujlatin-nyelvek-intezete/francia-tanszek

Où charme et intelligence se rejoignent.

