PTE BTK/17956-9/2016.

Magyar alapképzési szakon elvégzett tantárgyak befogadása osztatlan Magyar nyelv és kultúra
tanára képzésbe
(a 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 5. § (5) szerint: „Alapfokozat és szakképzettség birtokában tanári
szakképzettség az 1. mellékletben meghatározott tanárszakokon osztatlan tanárképzésben szerezhető. A 3. § (1)
bekezdés a) pontja szerinti szakterületi ismeretek részeként az alapképzési ismeretekből az annak megfelelő
tanári szakon legalább 100 kreditet kell elismerni.”)

osztatlan modulok tantárgyai (MAGKONO,
MAGAINO, MAGKINO)
MNKO0101 Bevezetés a nyelvtudományba - 3
kr
MNKO1601 Tudományos írásmű - 1 kr
MNKO1401 Logika és szemiotika - 2 kr
MNKO1501 Szövegtan - 2 kr
MNKO1701 Nyelv és társadalom - 2kr
MNKO1801 Hangtan - 2 kr
MNKO1901 Alaktan - 4 kr
MNKO2001 Mondattan - 4 kr
MNKO2101 Grammatika - 4 kr
MNKO2201 Jelentéstan - 1kr
MNKO2301 Stilisztika (2 kr)
MNKO2401 Történeti hangtan (2 kr)

MNKO2501 Történeti alaktan (2 kr)

MNKO2601 Nyelvemlékek (2 kr)
MNKO2701 Finnugrisztika (2 kr)

BA tantárgyai, amiket befogad a képzés (MAGTANB
és bármely, a szakhoz kapcsolódó specializáció
tantárgya)
BONB0303 Bevezetés a nyelvtudományba - 2 kr;
BONB0304 Nyelvészeti filológia szeminárium - 2 kr
MRNB0301 Tudományos írásmű - 2 kr
MRNB0101 Logika és szemiotika - 2 kr
MRNB1001 Szövegtan - 2 kr
MRNB1202 Szociolingvisztika - 2 kr
MRNB0201 Fonetika elõadás (1 kr) és MRNB0202
Fonetika szeminárium (1 kr)
MRNB0905 Morfológia elõadás (2 kr) és MRNB0906
Morfológia szeminárium (2 kr)
MRNB0901 Mondattan I. elõadás (2 kr) és
MRNB0902 Mondattan I. szeminárium (2 kr)
MRNB0903 Mondattan II. elõadás (2 kr) és
MRNB0904 Mondattan II. szeminárium (2 kr)
MRNB1501 Jelentéstan (2 kr)
MRNB0501 Stilisztika (2 kr)
MRNB1101 Bevezetés a történeti összehasonlító
hangtanba (1 kr) és MRNB1105 Szabadon
választható ismeretek a történeti összehasonlító
hangtanból (1 kr)
MRNB1102 Történeti alaktan (1 kr) és MRNB1104
Szabadon választható ismeretek a történeti
összehasonlító alaktanból (1 kr)
MRNB1103 Nyelvemlékek (1 kr) és MRNB1106
Szabadon választható ismeretek a nyelvemlékek
köréből (1 kr)
MRNB1601 Finnugrisztika (2 kr)

MNKO4801 Nyelv és globalitás (1 kr)
MNKO3101 Pszicholingvisztika (2 kr)

MRNB1801 Nyelvtudományi speciális kollégiumok bizonyos kurzusok
MRNB1201 Pszicholingvisztika (2 kr)

MNKO3601 Szabadon választható tárgyak II. (5
MRNB1801 Nyelvtudományi speciális kollégiumok kr) / MSNM08
bizonyos kurzusok

MNKO3101 Pszicholingvisztika (2 kr)

MRNB1801 Nyelvtudományi speciális kollégiumok bizonyos kurzusok
MRNB1201 Pszicholingvisztika (2 kr)

MNKO3501 Szabadon választható tárgyak (4
kr) /
MSNM08

MRNB1801 Nyelvtudományi speciális kollégiumok bizonyos kurzusok

MNKO4201 Választható tantárgyak (4 kr)

MNKO0401 Bevezetés az irodalomtudományba
I. (1 kr)
MNKO0402 Bevezetés az irodalomtudományba
II. (1 kr)
MNKO0501 Irodalomtudomány
proszeminárium I. (1 kr)
MNKO0502 Irodalomtudomány
proszeminárium II. (1 kr)

MNKO0601 Világirodalom I. - előadás (1 kr)

BONB0301; MGNB0101 Bevezetés az
irodalomtudományba (2 kr)

BONB0302; MGNB0201 Irodalomtudomány
proszeminárium (2 kr)

MRNB0801 Világirodalom a kezdetektől a
felvilágosodásig előadás (2 kr)

MNKO0602 Világirodalom I. - szeminárium (1
kr)
MNKO0603 Világirodalom II. - előadás (1 kr)

MRNB0802 Világirodalom a felvilágosodástól a 20.
századig előadás (2 kr)

MNKO0604 Világirodalom II. - szeminárium (1
kr)
MNKO0701 Régi magyarországi irodalom I. előadás (1 kr)

MRNB0601 Régi magyarországi irodalom I. előadás (2
kr)

MNKO0702 Régi magyarországi irodalom I. szeminárium (2 kr)
MNKO0703 Régi magyarországi irodalom II. előadás (1 kr)

MRNB0602 Régi magyarországi irodalom II. előadás
(2 kr)

MNKO0704 Régi magyarországi irodalom II. szeminárium (2 kr)
MNKO0801 Klasszikus magyar irodalom I. előadás (1 kr)
MNKO0802 Klasszikus magyar irodalom I. szeminárium (2 kr)
MNKO0803 Klasszikus magyar irodalom II. előadás (1 kr)
MNKO0804 Klasszikus magyar irodalom II. szeminárium (2 kr)

MRNB0603 Régi magyarországi irodalom
szeminárium (2 kr)
MRNB0701 A felvilágosodás magyar irodalma (2kr)
MRNB0703 Klasszikus magyar irodalom szeminárium
(2kr)
MRNB0702 Magyar irodalom a reformkortól a 20.
századig (2kr)
MRNB0703 Klasszikus magyar irodalom szeminárium
(2kr)

MNKO0805 Klasszikus magyar irodalom III. előadás(1 kr)

MRNB0702 Magyar irodalom a reformkortól a 20.
századig (2kr)

MNKO0901 A modernség irodalma I. előadás(2 kr)

MRNB1401 A 20. század első felének irodalma
előadás (2kr)

MNKO0902 A modernség magyar irodalma I. szeminárium (1 kr)
MNKO0903 A modernség világirodalma I. szeminárium (1 kr)

MRNB1402 Szeminárium a 20. század első felének
magyar irodalmából (2kr)

MNKO0904 A modernség irodalma II. - előadás MRNB1403 A 20. század második felének irodalma
(2 kr)
előadás (2kr)
MNKO0905 A modernség magyar irodalma II. szeminárium (1 kr)

MNKO0906 A modernség világirodalma II. szeminárium (1 kr)
MNKO0907 A modernség irodalma III. előadás (1 kr)

MRNB1404 Szeminárium a 20. század második
felének magyar irodalmából (2kr)
MRNB0803 20. századi világirodalom előadás (2kr)

MNKO0908 Kortárs magyar irodalmi és
kulturális jelenségek - szeminárium (1 kr)

MNKO0909 Kortárs világirodalmi és kulturális
jelenségek szeminárium (1 kr)
MNKO1001 Irodalomelmélet - szeminárium (2
kr)

MRNB0804 Komparatisztika szeminárium (2kr)
MRNB1301 Klasszikus irodalomtudományi iskolák,
MRNB1302 Jelenkori irodalomtudományi iskolák
(2kr)

MNKO1201 Poétika és narratológia - előadás
(2 kr)

MRNB1303 Pétika és narratológia (2 kr)

MNKO1301 Interpretációs gyakorlat szeminárium (2 kr)

MRNB17 Szabadon választható ismeretek
irodalomtudományból (2kr)

1.

sz. melléklet

osztatlan modulok tantárgyai
(MAGKONO,
MAGAIN+B1+A1:B22+A1:A1:B22
MNKO0101 Bevezetés a
nyelvtudományba - 3 kr
MNKO1601 Tudományos írásmű
- 1 kr
MNKO1401 Logika és szemiotika
- 2 kr
MNKO1501 Szövegtan - 2 kr
MNKO1701 Nyelv és társadalom
- 2kr
MNKO1801 Hangtan - 2 kr
MNKO1901 Alaktan - 4 kr
MNKO2001 Mondattan - 4 kr
MNKO2101 Grammatika - 4 kr

Minor tárgyai, amit befogad a képzés (MAGMANB
tantárgya)
MGNB0301 Bevezetés a nyelvtudományba - 2 kr;
MGNB0401 Nyelvészeti filológia szeminárium - 2 kr
MGNB1702 Tudományos írásmű - 2 kr
MGNB0501 Logika és szemiotika - 2 kr
MGNB1705 Egyéb szabadon választható alapszakos tárgyak:
Magyar szövegtan - 2 kr
MGNB1302 Szociolingvisztika - 2kr
MGNB0601 Fonetika előadás (1 kr) és MGNB0602 Fonetika
szeminárium (1 kr)
MGNB1105 Morfológia előadás (2 kr) és MGNB1106
Morfológia szeminárium (2 kr)
MGNB1101 Mondattan I. előadás (2 kr) és MGNB1102
Mondattan I. szeminárium (2 kr)
MGNB1103 Mondattan II. előadás (2 kr) és MGNB1104
Mondattan II. szeminárium (2 kr)

MNKO2201 Jelentéstan - 1kr
MGNB1705
MNKO2301 Stilisztika (2 kr)
MGNB1701 Stilisztika (2 kr)
MNKO2401 Történeti hangtan (2
kr)
MGNB1201 Történeti hangtan (2 kr)
MNKO2501 Történeti alaktan (2
kr)
MNKO2601 Nyelvemlékek (2 kr)
MNKO2701 Finnugrisztika (2 kr)

MGNB1202 Történeti alaktan (2 kr)
MGNB1203 Nyelvemlékek (2 kr)
MGNB1601 Finnugrisztika ( 2 kr)

MNKO4801 Nyelv és globalitás
(1 kr)

MGNB1706 Egyéb szabadon választható alapszakos tárgyak bizonyos kurzusok

MNKO3101 Pszicholingvisztika
(2 kr)

MGNB1301 Pszicholingvisztika (2 kr)

MNKO3601 Szabadon
választható tárgyak II. (5 kr) /
MSNM08

MGNB1706 Egyéb szabadon választható alapszakos tárgyak bizonyos kurzusok

MNKO4201 Választható
tantárgyak (4 kr)
MNKO3101 Pszicholingvisztika
(2 kr)

MGNB1706 Egyéb szabadon választható alapszakos tárgyak bizonyos kurzusok
MGNB1301 Pszicholingvisztika (2 kr)

MNKO3501 Szabadon
választható tárgyak (4 kr) /
MSNM08

MGNB1706 Egyéb szabadon választható alapszakos tárgyak bizonyos kurzusok

