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1991.09.01-től PTE BTK Nyelvtudományi (korábbi nevén Magyar Nyelvi) Tanszékén főállású oktató
tanszékvezető (1996 óta), egyetemi tanár (2002 óta)
A TÁMOP 4.2.1.B-10/2/KONV/2010/KONV-2010-0002 projekt természetesnyelv-feldolgozásra
vonatkozó alprojektjében (ReALIS) nyelvkutatói (publikálás, konferencia-részvétel) és projektvezető
tevékenység, a 2013. július 31-éig tartó (kiterjesztett) időszakban. Mintegy kétszeres publikációt
tudtunk felmutatni a vállalthoz képest, elsősorban számítógépes nyelvészeti témakörben.
2013. január elsejével elindult az előző projekt folytatása:TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0005 (Jóllét az információs társadalomban).
A PTE BTK Nyelvtudományi Tanszékén két évtizede oktatok, szervezem az oktatás óra- és
tanrendjeit a titkárság segítségével, tankönyveket írok, részt veszek a kari és az egyetemközi tanrendi
fejlesztésekben, átalakításokban.
2012-2016: OTKA NK 100804 „Átfogó magyar nyelvtan”. Két kötet szerkesztőjeként és szerzőjeként
veszek részt a következő munkában: egy holland kiadó számára mintegy 10 ezer oldalas ismertetést
adunk a magyar nyelv mondattanáról, elsősorban generatív tapasztalatokra építve, de szigorúan
elméletfüggetlenül (Comprehensive Resource Grammars: Hungarian). E munka keretében írtunk Farkas
Judittal részletes "review article"-t a holland Lingua számára a Comprehensive Resource Grammars:
Syntax of Dutch főnévi szerkezetekről szóló (1200 oldalas) kötetéről.

A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat

Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.),
Bölcsészettudományi Kar, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
nyelvtudomány / (általános, elméleti, számítógépes, magyar) nyelvészet
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Időtartam
Végzettség / képesítés

Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
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1983-1988 ELTE matematikus és angol szakfordító
1988-1991 MTA TMB nyelvtudomány
okleveles matematikus és angol szakfordító
nyelvtudomány (kandidátus, majd habilitált, majd akadémiai doktor)
ELTE TTK (okleveles matematikus és angol szakfordító)
MTA TMB (a nyelvtudomány kandidátusa CSc)
PTE BTK (dr. habil.)
MTA (akad. dr.)
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Egyéni készségek és
kompetenciák
Anyanyelv(ek)

magyar

Egyéb nyelv(ek)
Önértékelés
Európai szint (*)

Szövegértés
Hallás utáni
értés
angol

Olvasás
angol

Beszéd
Társalgás
angol

Írás

Folyamatos
beszéd
angol

angol

német, holland,
orosz, finn,
francia
(*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei

Mellékletek MTMT adatbázisban nyilvánosan elérhető az összes publikációm (100 körül, aminek kb. a
fele külföldi) és a hivatkozások a műveimre (legalább 50 külföldi művekből)
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