Nyelvtudományi Tanszék

2016

Mit kínálunk?
 A magyar szakosok nyelvészeti óráinak meghirdetése és
az ezzel kapcsolatos mindenféle ügyintézés, tantervi
tanácsadás
 Minden elsős osztatlan tanár szakosnak ősszel Helyesírás,
tavasszal Szövegértés és kommunikáció c. kurzusok
tartása
 Nyelvészeti témájú kurzusok minden egyetemi hallgató
számára (Campus-kreditek)

Hol lehet minket elérni?
Ifjúság úti Campus, D épület, 2. emelet
(7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
Telefon /Fax: 72/503-600/24335
Web: http://www.nyelvtud.btk.pte.hu/
https://www.facebook.com/ptenyelvtud/
Titkárság: D 222
E-mail: nytadmin@pte.hu
Nyitva tartás: 10.30 – 13.30
Adminisztrátor: Vitéz Tünde
megszólítása levélben: Kedves Tünde!
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Kikhez lehet még fordulni?
Különféle kérelmekkel (pl. költségtérítés csökkentése,
kreditelszámolás, Erasmus-os ügyintézés)
tanszékvezető: Dr. Alberti Gábor egyetemi tanár.
Megszólítása levélben: Tisztelt Tanár Úr! E-mail:
alberti.gabor@pte.hu Iroda: D221
tanszékvezető-helyettes: Dr. Szűcs Tibor, egyetemi docens.
Megszólítása levélben: Kedves Tanár Úr! E-mail:
szucs.tibor@pte.hu Iroda: D244

Órarendi, tantervi ügyekkel: Dr. Szabó Veronika
tanársegéd. Megszólítása levélben: Kedves Tanárnő/Veronika!
(és minden hallgatónak felajánlja a tegeződést), E-mail:
sz.veronika1983@gmail.com, Iroda: D250

Hallgatói segítségért: Karácsonyi Krisztina, MA 1. éves
tanáris hallgató. E-mail: krisztinakaracsonyi.92@gmail.com,
megszólítása levélben: Kedves Kriszti!
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Egyéb fontos információk:
Tanszéki szakkönyvtár:
o Több mint 15 ezer kötet, csendes hely, jó fej
könyvtárosok (magyaros hallgatók)
o E-mail: nytkonyvtar@gmail.com
o Telefon: 72/503-600/24638, terem: D 229
o Web: http://nyelvtud.btk.pte.hu/content/szakkonyvtar
Signum Nyelvészkör: hallgatók javaslatára
indított csoport nyelvészet iránt érdeklődőknek.
Érdemes jelentkezni!
Web: http://nyelvtud.btk.pte.hu/content/signumszeminarium
https://www.facebook.com/groups/34276181246
3115/
A következő oldalon az első 6 félév kurzusai következnek.
A magyar alapszakosoké (BA) az 5. oldaltól.
Az osztatlan tanár szakosoké a 8. oldaltól.
Előadásból általában 1 van meghirdetve, a szemináriumoknál
időpont/oktató szerint lehet válogatni. Kurzusfelvételi segédlet,
a többi félév kurzusa és a tantervek ezen az oldalon érhetők el:
http://nyelvtud.btk.pte.hu/content/kepzesek-tantervek
További kérdés esetén ajánlom a honlapot, illetve Szabó
Veronikához lehet fordulni (elérhetőségeit lásd fent).

4

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai
1. félév (ősz)
Bevezetés a nyelvtudományba (előadás, 2
óra/ 2 kredit) BOALANB tanterv, BONB0303
kód
Magyar nyelvészeti bevezetés
(szeminárium, 2 óra/2 kredit) BOALANB
tanterv, BONB0304 kód
Logika és nyelvészet (szeminárium, 1 óra/1
kredit)
Bevezetés a szemiotikába (szeminárium, 1
óra/1 kredit) Minden félévben meg lesz
hirdetve, nem kell megijedni, ha valaki nem
kerül be.
Fonetika előadás (előadás, 2 óra/1 kredit)
Fonetika szeminárium (szeminárium, 1 óra/1
kredit)

2. félév (tavasz)
Magyar mondattan és univerzális
grammatikaelmélet I. (előadás, 2 óra/2
kredit)
Magyar mondattan és univerzális
grammatikaelmélet I. (szeminárium, 2
óra/2 kredit)
Stilisztika (előadás, 2 óra/2 kredit)

3. félév (ősz)
Magyar mondattan és univerzális
grammatikaelmélet II. előadás (előadás, 2
óra/2 kredit)
Magyar mondattan és univerzális
grammatikaelmélet II. szeminárium
(szeminárium, 2 óra/ 2 kredit)
Magyar szövegtan (szeminárium, 2 óra/2
kredit) Minden félévben meg lesz hirdetve,
nem kell megijedni, ha valaki nem kerül be.
Finnugor és magyar hangtörténet (előadás, 2
óra/1 kredit)
Finnugor és magyar hangtörténet
(szeminárium, 2 óra/1 kredit)
Pszicholingvisztika (előadás, 2 óra/2 kredit)
ajánlott: Tudományos írásgyakorlat
(szeminárium, MRNB1801 vagy MSNB0301)

4 félév (tavasz)
Finnugor és magyar történeti alaktan
(előadás, 2 óra/1 kredit)
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Helyesírás (szeminárium, 2 óra/2 kredit)

2 db 2 kredites szeminárium MRNB03
tárgyelemből (Tudományos írásmű
és/vagy Ember és számítógép
interakciója és/vagy Könyvtáros kurzus,
és/vagy egyéb Kommunikációs kurzusok)

Finnugor és magyar történeti alaktan
(szeminárium, 2 óra/1 kredit)
Morfológia (szeminárium, 2 óra/ 2
kredit)
Morfológia (előadás, 2 óra/2 kredit)
ajánlott: vagy Tudományos írásgyakorlat
vagy Szakdolgozati szeminárium
(MRNB1801-gyel vagy MSNB0301-gyel)

5. félév (ősz)
Nyelvemlékek (előadás, 2 óra/ 1 kredit)

Nyelvemlékek (szeminárium, 2 óra/1 kredit)
Szociolingvisztika (előadás/szeminárium, 2
óra/ 2kredit)
Magyar jelentéstan (előadás, 2 óra/2 kredit)
nagyon ajánlott: MRNB18-cal szakdolgozati
szeminárium nyelvészetből
szakdolgozóknak

6. félév (tavasz)
MRNB1601 Finnugorisztika. A finnugor
nyelvcsaládba tartozó népek élete ma/
Finnugor művelődéstörténet (előadás, 2
óra/2 kredit)
Záródolgozat (szakdolgozat leadása, 4
kredit) nyelvészetből szakdolgozóknak

Összesen 8 kreditnyi szabadon választható kurzus kell
MRNB1801 kóddal és 10 kreditnyi bármilyen szabadon
választható kurzus MSNB03 kóddal (MA előtanulmányok).
A képzés záróvizsgával zárul, itt történik a szakdolgozat
megvédése
is.
Tételsora
megtekinthető
itt:
http://nyelvtud.btk.pte.hu/content/tetelsorok
A 2. félévben április környékén van az úgynevezett
szakosodás.
Ilyenkor a hallgató eldöntheti, hogy
a) a szakon belül egy szakirányt választ, és jobban megismeri
az adott tudományterületet.
b) felvesz egy másik szakot (minor), amiből 50 kreditet teljesít.
Mi az a) változatot ajánljuk azoknak, akik tudják, hogy a
magyar szakkal szeretnének a jövőben foglalkozni.
Szakirányunk: Nyelv és kultúra.
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BA nyelv és kultúra szakirány tárgyai
3. félév (ősz)
Alkalmazott nyelvészeti áttekintés (4
kredit), NVNB01 kóddal

4. félév (tavasz)
A magyar mint idegen nyelv
(oktatása, a magyar kultúra
bemutatása) (4 kredit), NVNB02
kóddal
Szociolingvisztika és nyelvpolitika (4
A nyelvi forma (fonológia,
kredit), NVNB03 kóddal
morfológia, szintaxis) (4 kredit),
NVNB06 kóddal
Finn nyelv és kultúra (4 kredit), NVNB09 Finnugor nyelvészet (4 kredit),
kóddal
NVNB08 kóddal
Grammatikák és programok (4 kredit),
NVNB05 kóddal
5. félév (ősz)

6. félév (tavasz)

A nyelvi jelentés (szemantika,
pragmatika, diskurzuselemzés) (4
kredit), NVNB07 kóddal
Egy szabadon választott uráli nyelv és
kultúra megismerése (4 kredit), NVNB10
kóddal
Fordítás és tolmácsolás, szaknyelvek,
többnyelvűség, számítógépes
nyelvészet (4 kredit), NVNB04 kóddal

Kutatószeminárium I. (6
kredit):NVNB11 kóddal, 2 kurzussal
teljesítendő!
Kutatószeminárium II. (4 kredit) –
Signum, NVNB12 kóddal

A BA magyar szak elvégzése után a diszciplináris MA Magyar
nyelv és irodalom szakra, illetve az adott minor szak MA-jára
lehet jelentkezni. A képzés tantervei megtalálhatók a honlapon.
Ezután pedig jöhet a doktori képzés! http://nydi.btk.pte.hu/
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Osztatlan tanár szakosok nyelvészeti tárgyai
1. félév (ősz)
2. félév (tavasz)
Helyesírás (minden osztatlanosnak Szövegértés és kommunikáció
kötelező, 2 óra/ 0 kredit)
(minden osztatlanosnak kötelező, 2
óra/ 0 kredit)
Bevezetés a nyelvtudományba
Morfológia (előadás, 2 óra/2 kredit)
(előadás, 2 óra/ 2 kredit)
Magyar nyelvészeti bevezetés
Morfológia (szeminárium, 2 óra/2
(szeminárium, 2 óra/1 kredit)
kredit)
Logika és nyelvészet (szeminárium, 1 Kutatásmódszertan (szeminárium, 2
óra/1 kredit)
óra/ 1 kredit)
Bevezetés a szemiotikába
Tudományos írásmű (szeminárium, 2
(szeminárium, 1 óra/1 kredit) Minden óra/1 kredit) Minden félévben meg
félévben meg lesz hirdetve, nem kell lesz hirdetve, nem kell megijedni,
megijedni, ha valaki nem kerül be.
ha valaki nem kerül be.
Fonetika előadás (előadás, 2 óra/1
kredit)
Fonetika szeminárium (szeminárium, 1
óra/ 1 kredit)
3. félév (ősz)
Magyar szövegtan (szeminárium, 2
óra/2 kredit) Minden félévben meg lesz
hirdetve, nem kell megijedni, ha valaki
nem kerül be.
Finnugor és magyar történeti hangtan
(előadás, 2 óra/1 kredit)
Finnugor és magyar történeti hangtan
(szeminárium, 2 óra/1 kredit)
Nyelv és társadalom
(előadás/szeminárium, 2 óra/2 kredit)
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4 félév (tavasz)
Magyar mondattan és univerzális
grammatikaelmélet I. (előadás, 2
óra/ 2 kredit)
Magyar mondattan és univerzális
grammatikaelmélet I. (szeminárium,
2 óra/ 2 kredit)
Finnugor és magyar történeti
alaktan (előadás, 2 óra/1 kredit)
Finnugor és magyar történeti
alaktan (szeminárium, 2 óra/1
kredit)

5. félév (ősz)
Nyelvemlékek (előadás 2 óra/1 kredit)
Nyelvemlékek (szeminárium, 2 óra/1
kredit)
Magyar mondattan és univerzális
grammatikaelmélet II. (előadás, 2 óra/2
kredit)
Magyar mondattan és univerzális
grammatikaelmélet II. (szeminárium, 2
óra/2 kredit)
Magyar jelentéstan (előadás, 2 óra/1
kredit)
ajánlott: Tudományos írásgyakorlat
(Campus kredit)

6. félév (tavasz)
Finnugorisztika (előadás, 2 óra/2
kredit)
Stilisztika (előadás, 2 óra/2 kredit)
Nyelv és globalitás (szeminárium, 2
óra/1 kredit), MNKO48-as kóddal
A tantárgy tanításának elméleti
kérdései 2. (nyelvészet)
(szeminárium, 2 óra/ 2 kredit)
pedagógiai tárgynak számít
ajánlott: szabadon választható
kurzus MSNM0802 kóddal
Ajánlott: Tudományos írásgyakorlat
(Campus kredit)

A továbblépés feltétele a szakon (nyelvészetből és irodalomból)
legalább 65 kredit, a másik szakon 65 kredit, valamint a
pedagógiai tárgyakból legalább 20 kredit teljesítése. A
szakmódszertanok pedagógiai kurzusnak számítanak.
Emellett minden (!) osztatlanosnak kötelező az Anyanyelvi
ismeretek osztatlan tanárképzés tanterv két kurzusának
teljesítése, ezeket tanszékünk hirdeti meg AISN kódon.
1. Őszi félévben: Helyesírás
2. Tavaszi félévben: Szövegértés és kommunikáció.
Ha ez mind megvan, dönthet a hallgató, hogy általános iskolai
(10 féléves) vagy középiskolai (11 ill. 12 féléves) képzésben
vesz-e részt a továbbiakban.
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Mindenkinek sikeres félévkezdést
kívánunk!
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