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BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv:

MAGTANB2/14-15-1)

1. félév (ősz)

2. félév (tavasz)

Bevezetés a nyelvtudományba (előadás, 2 óra/ 2
kredit) BONB0303 kóddal BOALANB tanterv!
Magyar nyelvészeti bevezetés (szeminárium, 2
óra/2 kredit) BONB0304 kóddal (BOALANB

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)
Helyesírás (szeminárium, 2 óra/2 kredit)

tanterv!)

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)

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)

2 db 2 kredites szeminárium MRNB03
tárgyelemből (Tudományos írásmű és/vagy
Ember és számítógép interakciója és/vagy
Könyvtáros kurzus, és/vagy egyéb
Kommunikációs kurzusok)
4 félév (tavasz)
Finnugor és magyar történeti alaktan (előadás,
2 óra/1 kredit)
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)

ajánlott: Tudományos írásgyakorlat (szeminárium,
MRNB1801 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.
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BA minor szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGMANB1/07-081)
3. félév (ősz)

4. félév (tavasz)

Bevezetés a nyelvtudományba (előadás, 2
óra/2 kredit). Akinek már megvan, az a
Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe c.
kurzust vegye fel!
Magyar nyelvészeti bevezetés (szeminárium, 2
óra/2 kredit)
Logika (szeminárium, 1 óra/ 1 kredit)
Bevezetés a szemiotikába (szeminárium, 1
óra/1 kredit) Minden félévben meg lesz hirdetve,

Magyar mondattan és univerzális
grammatikaelmélet I. (előadás, 2 óra/ 2
kredit)
Finnugor nyelv-e a magyar? (szeminárium
2 óra/2 kredit)
ajánlott: Tudományos írásgyakorlat
Campus kredittel

nem kell megijedni, ha valaki nem kerül be.

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

6. félév (tavasz)

Finnugor és magyar történeti hangtan
(előadás és szeminárium 2 óra/2 kredit)
Magyar jelentéstan (előadás, 2 óra/ 2 kredit)
Szociolingvisztika VAGY Pszicholingvisztika
(előadás/szeminárium, 2 óra/2 kredit)
Magyar mondattan és univerzális
grammatikaelmélet II. (előadás, 2 óra/ 2
kredit)

Finnugorisztika (előadás, 2 kredit)
Morfológia (előadás, 2 kredit)
Helyesírás (szeminárium, 2 kredit)
Szabadon választható alapszakos tárgyak
MGNB17-es kóddal (2 kredit): Stilisztika
vagy Tudományos írásmű vagy Könyvtár
vagy Ember és számítógép vagy bármilyen
szabadon választható, akár irodalom is
lehet (!)
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BA nyelv és kultúra szakirány tárgyai (tanterv: MAKSANB1)
3. félév (ősz)

4. félév (tavasz)

Alkalmazott nyelvészeti áttekintés (4 kredit),
NVNB01 kóddal

A magyar mint idegen nyelv (oktatása, a
magyar kultúra bemutatása) (4 kredit),
NVNB02 kóddal

Szociolingvisztika és nyelvpolitika (4 kredit),
NVNB03 kóddal
Finn nyelv és kultúra (4 kredit), NVNB09
kóddal
Grammatikák és programok (4 kredit),
NVNB05 kóddal

A nyelvi forma (fonológia, morfológia,
szintaxis) (4 kredit), NVNB06 kóddal
Finnugor nyelvészet (4 kredit), NVNB08
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
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Osztatlan tanár szakosok nyelvészeti tárgyai a közös képzési
szakaszban (tanterv: MAGKONO01)
1. félév (ősz)

2. félév (tavasz)

Helyesírás (minden osztatlanosnak kötelező, 2 óra/
0 kredit
Bevezetés a nyelvtudományba (előadás, 2 óra/ 2
kredit)
Magyar nyelvészeti bevezetés (szeminárium, 2
óra/1 kredit)
Logika és nyelvészet (szeminárium, 1 óra/1 kredit)

Szövegértés és kommunikáció (minden
osztatlanosnak kötelező, 2 óra/ 0 kredit
Morfológia (előadás, 2 óra/2 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)

Morfológia (szeminárium, 2 óra/2 kredit)
Kutatásmódszertan (szeminárium, 2 óra/ 1
kredit)
Tudományos írásmű (szeminárium, 2 óra/1
kredit) 2015 előtt kezdetteknek a 6. félévben
veendő fel. Minden félévben meg lesz
hirdetve, nem kell megijedni, ha valaki nem
kerül be.

3. félév (ősz)

4 félév (tavasz)

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)

Magyar mondattan és univerzális
grammatikaelmélet I. (előadás, 2 óra/ 2 kredit)

Finnugor és magyar történeti hangtan
(szeminárium, 2 óra/1 kredit)
Nyelv és társadalom (előadás/szeminárium, 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)

6. félév (tavasz)

Nyelvemlékek (előadás 2 óra/1 kredit)
Nyelvemlékek (szeminárium, 2 óra/1 kredit)
Magyar mondattan és univerzális
grammatikaelmélet II. (előadás, 2 óra/2 kredit)

Finnugorisztika (előadás, 2 óra/2 kredit)
Stilisztika (előadás, 2 óra/2 kredit)
Nyelv és globalitás (szeminárium, 2 óra/1
kredit), MNKO48-as kóddal, 2015 előtt
kezdetteknek nem kell ez a kurzus
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)

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

A második szakaszba való továbblépés feltétele a mindenkinek kötelező két kurzus
(Helyesírás, Szövegértés és kommunikáció) teljesítése, valamint 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. MSNM kódból ebben a szakaszban 1 kreditnyi teljesíthető.
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Osztatlan tanár szakosok nyelvészeti tárgyai a második szakaszban
(tantervek: MAGAINO01, MAGKINO1101, MAGKINO1201)
7. félév (ősz)

8. félév (tavasz)

Pszicholingvisztika (előadás, 2 óra/2 kredit) mindenkinek
Alkalmazott nyelvészeti előadás (előadás, 2
óra/2 kredit) MNKO3201 kóddal mindenkinek

Retorika (1 kredit) - mindenkinek

Alkalmazott nyelvészeti szeminárium (2 óra/1
kredit), MNKO3201 kóddal –mindenkinek

A tantárgy tanításának elméleti kérdései 3.
(nyelvészet) (szeminárium, 2 óra/ 2 kredit) –
mindenkinek pedagógiás kurzus
Szakdolgozati szeminárium MSNM kóddal
nyelvészetből szakdolgozóknak (2 kredit) vagy
egyéb MSNM kurzus

Szöveg és medialitás (2 kredit) mindenkinek
Szabadon választható kurzus MSNM és
MNKO42 kóddal (a magyarázatot lásd a
táblázat alatt) -11 és 12 féléveseknek
Azok, akik 11 féléves képzésben vesznek
részt, és a 11. félévben akarnak végezni,
vegyék fel a 10. féléves kurzusaikat ebben
a félévben!
Szakdolgozati szeminárium a 10 féléves
nyelvészetből szakdolgozóknak MSNM
kóddal (2 kredit) vagy egyéb MSNM kurzus
Szigorlat a 10 féléveseknek
A szakos csoportos tanítási gyakorlatot az
egyetemen töltött utolsó félévben
javasoljuk (10 féléveseknek a 8., 11
féléveseknek a 9., 12 féléveseknek pedig a
10. félévben).

9. félév (ősz)

10. félév (tavasz)

Nyelv – kultúra – társadalom (2 kredit) 11 és
12 féléveseknek

Modern nyelvészet a korszerű anyanyelvi
nevelésben (2 kredit)-11 és 12
féléveseknek
A magyar nyelv története (4 kredit),
MNKO4501 kóddal - 11 és 12 féléveseknek
Diplomamunka (4 kredit), 10 féléves
nyelvészetből szakdolgozóknak OSZD0201
kóddal
Szigorlat a 12 féléveseknek
Portffólió a 10 féléveseknek pedagógiás
tárgy

A nyelvészet és társtudományai (3 kredit),
MNKO4601 kóddal -11-12 féléveseknek
Magyar nyelvleírási kutatások (2 kredit)-11 és
12 féléveseknek
Szakdolgozati konzultáció (4 kredit)
nyelvészetből szakdolgozóknak OSZD0202
kóddal – 10 és 11 féléveseknek
Szigorlat 11 féléveseknek

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 10 féléveseknek
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11. félév (ősz)

12. félév (tavasz)

Szakdolgozati konzultáció (4 kredit) 12 féléves
nyelvészetből szakdolgozóknak OSZD0202
kóddal
Diplomamunka (4 kredit), 11 féléves
nyelvészetből szakdolgozóknak OSZD0201
kóddal
Portfólió 11 féléveseknek pedagógiás tárgy

Diplomamunka (4 kredit), 12 féléves
nyelvészetből szakdolgozóknak OSZD0201
kóddal

Portfólió 12 féléveseknek pedagógiás
tárgy
Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 12 féléveseknek

A szabadon választható kurzusokról: összességében a 10 féléves általános iskolai magyar
szakos tanárjelölteknek 5 kreditet, a 11 és 12 félvées középiskolai magyar szakos
tanárjelölteknek 6 kreditet kell felvenniük MSNM tárgyból a magyar szakos tanterv
keretében szabadon választhatóként. 11 és 12 féléves képzésben + 4 kreditet kell
teljesíteni MNKO42 kódon. Ezek egyike akár szakdolgozati szeminárium is lehet. Bővebben
lásd
itt:
http://nyelvtud.btk.pte.hu/sites/nyelvtud.btk.pte.hu/files/files/szabval_tajekoztato.pdf
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MA tanári nyelvészeti tárgyai (tanterv:
MAGMANM150.40.1, MAGPANM150.40.1)
MA 1, (7.) félév (ősz)

MA 2 (8.) félév (tavasz)

Leíró magyar nyelvtan (szeminárium, 2 óra/4
kredit)
ajánlott: Tudományos írásgyakorlat (Campus
kredittel)

Nyelv és társadalom (szeminárium, 2
óra/2 kredit)
Nyelvészet és kommunikáció a 21.
században (szeminárium, 2 óra/2 kredit)
A magyar mint uráli nyelv (szeminárium, 2
óra/2 kredit)

MA 3. (9.) félév (ősz)

MA 4. (10.) félév (tavasz)

Magyar nyelvtörténet (szeminárium, 2 óra/2
kredit)
Az anyanyelvi nevelés elmélete és gyakorlata
(szeminárium, 2 óra/3 kredit)
Ajánlott: Magyar általános és alkalmazott
nyelvészeti és finnugrisztikai szakdolgozati
szeminárium (Campus) nyelvészetből
szakdolgozóknak

Modern nyelvészet az anyanyelvi
nevelésben (szeminárium, 2 óra/2 kredit)
Csoportos tanítási gyakorlat magyar
nyelvből és irodalomból (3 kredit)
Zárószigorlat (0 kredit)
Ajánlott: Magyar általános és alkalmazott
nyelvészeti és finnugrisztikai szakdolgozati
szeminárium nyelvészetből
szakdolgozóknak

MA 5. (11.) félév (ősz)
Szakmódszertani kísérő szeminárium 2 kredit
Pedagógiás kurzusok között veendő fel.
Szakdolgozati portfólió. Pedagógiás kurzusok
között veendő fel.
Szakdolgozati tanulmány. Pedagógiás
kurzusok között veendő fel.
Magyar általános és alkalmazott nyelvészeti és
finnugrisztikai szakdolgozati szeminárium
(Campus) nyelvészetből szakdolgozóknak.
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MA diszciplináris képzés nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANM2)
MA 1, (7.) félév (ősz)

MA 2. (8.) félév (tavasz)

A nyelv- és irodalomtudomány
intézményrendszere (szeminárium/előadás, 2
óra/ 4 kredit)
Újabb nyelvelméletek előadás (előadás, 2
óra/2 kredit)
Újabb nyelvelméletek szeminárium
(szeminárium, 2 óra/2 kredit)
A magyar nyelv leírása (szeminárium, 2 óra/2
kredit)
Szabadon választható kurzus (szeminárium, 2
óra/4 kredit, MRTN05 kóddal)

Nyelvtörténeti és névtani kutatások
(szeminárium, 2 óra/4 kredit)

MA 3. (9.) félév (ősz)

MA 4. (10.) félév (tavasz)

Nyelv és társadalom (4 kredit)

Szabadon választható kurzus
(szeminárium, 2 óra/ 4kredit MRTN05
kóddal)
Szakdolgozati szeminárium (4 kredit)
nyelvészetből szakdolgozóknak
Szakdolgozat (8 kredit), nyelvészetből
szakdolgozóknak

Szakdolgozati szeminárium (4 kredit)
Szabadon választható kurzus (szeminárium, 2
óra/4 kredit, MRTN05 kóddal)

Alkalmazott nyelvészet szeminárium
(szeminárium, 2 óra/4 kredit)
Szakdolgozati szeminárium (4 kredit)
nyelvészetből szakdolgozóknak
A nyelvészeti szakirány itt indul.

