
 

Amerikanisztika doktori program 
Programvezetı: Frank Tibor 

Személyi állomány 

A program munkájában közremőködnek: 

a) témavezetık (volt és/vagy jelenleg is van témavezetett hallgatójuk) 

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 

Bán Zsófia CSc egyetemi docens banzsofi@yahoo.com 

Bollobás Enikı CSc, habil. egyetemi docens ebollobas@gmail.com 

Federmayer Éva CSc egyetemi docens federmayer.eva@gmail.com 

Frank Tibor DSc egyetemi tanár tzsbe@hu.inter.net 

Kövecses Zoltán DSc egyetemi tanár zkovecses@ludens.elte.hu 

Magyarics Tamás CSc egyetemi docens tmagyarics@hotmail.hu 

Urbán Aladár DSc egyetemi tanár  

b) a közeljövıben témavezetıi megbízást kaphatnak 

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Benczes Réka PhD egyetemi adjunktus rbenczes@yahoo.com 
Jakabfi Anna CSc egyetemi docens jakabfi@ludens.elte.hu 
Szabó Éva Eszter PhD egyetemi adjunktus evaeszter@t-email.hu 

c) meghívottak, akár oktatóként, akár témavezetıként, de nem az ELTE dolgozói 

név tudományos 
fokozat 

munkahely e-mail 

Borhi László CSc MTA Történettudományi Intézet lborhi@tti.hu 

Tevékenység 

A program képzési terve 

Az amerikanisztika szak képzési tervének középpontjában az Egyesült Államok kultúrája és 

civilizációja áll. Amerika gazdasági és politikai hatalmával párhuzamosan megnıtt kulturális, nyelvi befolyása 

is, amelynek megértéséhez szükség van az amerikai irodalom, az amerikai angol nyelv, az amerikai történelem, 

és – tágasan értve – az amerikai kultúra megismerésére. Az amerikai irodalomtudomány nagy elméleti hatással 

volt és van nemzetközileg, így hazánkban is. A doktori program célja olyan elméleti kereteket nyújtani a 

hallgatóknak, amelyek egyrészt segítik disszertációs témájuk  kutatását és értekezésük megírását, másrészt 

hosszú távon orientálják ıket az Egyesült Államokkal kapcsolatos késıbbi munkájuk során. A képzés multi- és 

interdiszciplináris, nagy hangsúllyal az amerikai gondolkodásmód, az amerikai magatartás és gondolati 

struktúrák megértetésén. Egyes kurzusaink mindennek érdekében az amerikai kultúra eredetével és hatásával, az 

összetett amerikai „világkép” kognitív szemlélető vizsgálatával, az amerikanisztika iskoláival, a kortárs amerikai 

irodalomelméletekkel, az amerikai irodalmi kánonnal, a kortársi amerikai irodalomkritikával, az amerikai 

vizuális kultúrával, az amerikai nagyhatalom kialakulásával és globális befolyásával, illetve az amerikai 



 

alkotmánnyal foglalkoznak, és – tartva magunkat amerikanisztikai doktori programunk 2002-ben nyomtatásban 

is közzétett katalógusához – kínálunk e nagyobb tárgyakon belül egy sor specializált kurzust is. 

Min ıségbiztosítás 

A minıségi követelmények teljesülését oktatóink rendszeres amerikai és európai szakmai utazásaival, 

konferencia részvételeivel, publikációival, tudományos fokozataival, amerikai és más külföldi oktatók rendszeres 

meghívásával (17 éven át nálunk tanítottak az Otto Salgo vendégprofesszorok, most is rendszeresek a Fulbright-

vendégtanárok), szigorlataink igen magas követelményeivel, diákjainkkal a program pozitívumairól és 

negatívumairól folytatott beszélgetésekkel igyekszünk elérni és megtartani. Rendszeres kontrollt jelent 

részvételünk, gyakran vezetıi megbízatásunk a magyar (HAAS), illetve az európai amerikanisták szervezetében 

(EAAS). A bizalmat a diákokkal való intenzív kapcsolat, a nálunk hagyományos nyíltság segít felkelteni és 

megırizni. 

Beszámoló az eddigi mőködésrıl 

Az ELTE amerikanisztikai doktori programja az Amerikanisztika Tanszék (vezetıje Bollobás Enikı 

habil. egyetemi docens, CSc; DSc pályázata benyújtva), illetve tágabban az ELTE Angol-Amerikai Intézetének 

környezetében mőködik. A Tanszék az ELTE Múzeum körúti, Trefort-kert-i campusán van, közelebbrıl a 

Rákóczi út 5. sz. alatti épületben. A doktori programnak rendelkezésére áll mindaz a technikai felszerelés: 

jelentıs (részben a hallgatók számára elkülönített) computer-állomány, másológép, nagy teljesítményő xeroxgép, 

DVD-és videolejátszók, falitérkép győjtemény, amellyel az Amerikanisztika Tanszék rendelkezik, s amelyet az 

elmúlt években pályázati úton komoly mértékben korszerősítettünk és kibıvítettünk. A Tanszék akkreditált M.A. 

programmal rendelkezik, amely 2009 ıszén indul, szakfelelıse Kövecses Zoltán professzor, DSc. A hallgatókkal 

személyesen és e-mailen is tartjuk a szoros kapcsolatot. Szoros a munkakapcsolatunk az ELTE 

Irodalomtudományi Iskolájával, ahol adminisztratív ügyeinket Bodnár Krisztina kitőnıen intézi, helyben az 

adminisztráció az Amerikanisztika Tanszék titkárnıje, Farkas Elvira látja el, nagy tudással. Kurzusainkat 

általában pénteken, saját termeinkben, illetve szemináriumi szobáinkban tartjuk. Hallgatóink között jelentıs 

számban vannak volt amerikanisztika szakos diákjaink, közöttük is jónéhányan olyanok, akik az 

Amerikanisztika Tanszék Kellner-ösztöndíjával egy-egy évet töltöttek az Egyesült Államokban, a Bard- (New 

York) illetve a Trinity College-ben (Connecticut).  

Eredmények 

Programunk fiatal, végzett hallgatónk még nincs, elhelyezkedési esélyeik a mai viszonyok között jónak 

mondhatók. Erre abból is következtetni lehet, hogy az öt éves amerikanisztika alapszakunkat végzettek számos 

esetben kitőnı álláshoz jutottak (egyetemi oktatók lettek, diplomaták, kutatók), illetve amerikai egyetemeken 

tanulnak tovább. 

Hallgatóink részt vesznek az Intézet nagy, rendszeres ıszi konferenciáin, amelyeket a Magyar 

Tudomány Ünnepe alkalmából rendezünk. Közleményeik megjelennek a konferencia-kötetetekben (2007-es 

konferencia: Anglisztika és amerikanisztika, Tinta Kiadó; 2008-as konferencia: Ways to English, Eötvös József 

Kiadó). 2008-as konferenciánk kifejezetten PhD-hallgatók részvételével zajlott, ennek keretében külön, nagyon 

sikeres kerekasztalt rendeztünk a PhD képzés eredményeirıl és gondjairól. 

Együttmőködünk számos volt vendégprofesszorunkkal, illetve az ı egyetemeikkel. Donald Wesling 

irodalmár vendégprofesszort az ELTE 2004-ben díszdoktorává avatta. Együttmőködésünk van a University of 

California, a Bard College, a Columbia University, a University of Iowa, a University of Oregon professzoraival, 

és számos európai tudományos központtal is, amelyekkel az Erasmus-program révén ismerkedtünk meg. 


