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- A mérföldkõben gyûjtendõ: 16 kredit
- Kötelezõen teljesítendõ tárgy(ak): MNKO28 (4kr), MNKO29 (2kr), MNKO30 (2kr), MNKO31 (2kr), MNKO32 (3kr), MNKO33 (1kr),
MNKO34 (2kr)

MNKO28 Mûvészi kifejezésmódok
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 4kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): MNKO2801 (2kr), MNKO2802 (2kr)

MNKO2801 Mûvészi kifejezésmódok I.
Felelõs oktatója: Varga Zoltán Dr.

2k

MNKO2802 Mûvészi kifejezésmódok II.
Felelõs oktatója: Dr. Bartók István

2k

MNKO29 Népszerû irodalom, filmes feldolgozások
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 2kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): MNKO2901 (1kr), MNKO2902 (1kr)

MNKO2901 Népszerû irodalom, filmes feldolgozások I.
Felelõs oktatója: Kisantal Tamás Dr.

1k

MNKO2902 Népszerû irodalom, filmes feldolgozások II.
Felelõs oktatója: Laczkó András Dr.

1k

MNKO30 Zenei, képzõmûvészeti vonatkozások
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 2kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): MNKO3001 (2kr)

MNKO3001 Zenei, képzõmûvészeti vonatkozások
Felelõs oktatója: Orbán Jolán Dr.

2k

MNKO31 Pszicholingvisztika
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 2kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): MNKO3101 (2kr)

MNKO3101 Pszicholingvisztika
Felelõs oktatója: Dr. Kleiber Judit

2k

MNKO32 Alkalmazott nyelvtudomány
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 3kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): MNKO3201 (3kr)

MNKO3201 Alkalmazott nyelvtudomány
Felelõs oktatója: Szûcs Tibor Dr.

3k

MNKO33 Retorika
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 1kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): MNKO3301 (1kr)

MNKO3301 Retorika
Felelõs oktatója: Kárpáti Eszter Dr.

1k

MNKO34 Szöveg és medialitás
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 2kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): MNKO3401 (2kr)

MNKO3401 Szöveg és medialitás
Felelõs oktatója: Kárpáti Eszter Dr.
MK-2 Szabadon választható tárgyak
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- A mérföldkõben gyûjtendõ: 4 kredit
- Ezen tárgyakból kell gyûjteni 4 kreditet: MSNM01 , MSNM02 , MSNM03 , MSNM04 , MSNM05 , MSNM06 , MSNM07 , MSNM08 ,
MSNM09 , MSNM10 , MSNM11 , MSNM12 , MSNM13 , MSNM14 , MSNM15 , MSNM16 , MSNM17 , MSNM18 , MSNM19 , MSNM20
, MSNM21 , MSNM22

MSNM01 Anglisztika/angol nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM0101 Anglisztika mesterképzési szak választható tárgyai
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MSNM0102 Angol nyelv és kultúra tanár mesterképzési szak választható
tárgyai
MSNM02 Esztétika mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM0201 Esztétika mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM03 Francia nyelv, irodalom és kultúra/francia nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM0301 Francia nyelv, irodalaom és kultúra mesterképzési szak
választható tárgyai
MSNM0302 Francia nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak
választható tárgyai
MSNM04 Fillozófia mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM0401 Fillozófia mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM05 Horvát nyelv és irodalom/horvát és nemz. horvát nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak vál. tárgyai
MSNM0501 Horvát nyelv és irodalom mesterképzési szak választható
tárgyai
MSNM0502 Horvát és nemz. horvát nyelv és kultúra tanára
mesterképzési szak választható tá
MSNM06 Klasszika-filológia/latin nyelv és kult. tanára mesterképzési szak vál. tárgyai
MSNM0601 Klasszika-filológia mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM0602 Latin nyelv és kult. tanára mesterképzési szak vál. tárgyai
MSNM07 Kommunikáció és médiatududomány/média-, mozgókép és kommunikációtanár mesterkpzési szak
választható tárgyai
MSNM0701 Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
választható tárgyai
MSNM0702 Média-, mozgókép és kommunikációtanár mesterkpzési szak
választható tárgyaqai
MSNM08 Magyar nyelv és irodalom/magyartanár mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM0801 Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szak választható
tárgyai
MSNM0802 Magyartanár mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM09 Német nyelv, irodalom és kultúra/német nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM0901 Német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak
választható tárgyai
MSNM0902 Német nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak
választható tárgyai
MSNM10 Német nemz. nyelv és irodalom/német nemz. nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható
tárgyai
MSNM1001 Német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak
választható tárgyai
MSNM1002 Német nemzetiségi nyelv és kultúra tanára mesterképzési
szak választható tárgyai
MSNM11 Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM1101 Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak választható
tárgyai
MSNM12 Néprajz/hon- és népismerettanár mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM1201 Néprajz mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM1202 Hon- és népismerettanár mesterképzési szak választható
tárgyai
MSNM13 Neveléstudományi mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM1301 Neveléstudományi mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM14 Politikatudományi mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM1401 Politikatudományi mesterképzési szak választható tárgyai
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MSNM15 Pszichológia mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM1501 Pszichológia mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM16 Régészet mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM1601 Régészet mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM17 Romológia/romológiatanár (romani/beás nyelv és kultúra tanára) mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM1701 Romológia mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM1702 Romológiatanár (romani/beás nyelv és kultúra tan.)
mesterképzési szak vál. t.
MSNM18 Szociális munka mesterképzési szak választható tárgya
MSNM1801 Szociális munka mesterképzési szak választható tárgya
MSNM19 Szociálpolitika mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM1901 Szociálpolitika mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM20 Szociológia mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM2001 Szociológia mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM21 Történelem/történelem és állampolgári ismeretek tanára mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM2101 Történelem mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM2102 Történelem és állampolgári ismeretek tanára mesterképz
szak választható tárgyai
MSNM22 Olasz nyelv és irodalom tanára szak választható tárgyai
MSNM2201 Olasz nyelv és irodalom tanára szak választható tárgyai
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Magyartanár általános iskolai képzési rész
Kód: MAGAINO01
Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2015.11.30. 13:31:32
Az ezen idõpont elõtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2015.10.12. 18:01:35
A végzettség megnevezése: ""
Tagozat: Nappali. Képzési szint: Osztatlan képzés
Összesen: 20 kredit. Félévek száma: 10. Tantermi órák száma: . Gyakorlati képzés: %.
Leírás:
1. Magyartanár
(általános iskolai)
1.
Az
1. melléklet
2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben szereplõ
– magyar nyelvû megjelölése: okleveles általános iskolai magyartanár
– angol nyelvû megjelölése: teacher of Hungarian language and literature
2.
A 3. §¬ban foglaltakra és az
1. melléklet
4.1.1. és 4.2.1. pontjára figyelemmel
– a képzési idõ 10 félév
3.
A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére
felkészítõ szakaszainak évfolyamain, a felnõttképzésben a magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítására, az iskola
pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok
képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történõ felkészítése.
4.
Az elsajátítandó szakmai tudás, képesség
1.
a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés
b)–c)
pontja tekintetében:
a
2. mellékletben
meghatározott tudás, készség, képesség;
2.
a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés
a)
pontja tekintetében
1.
A magyartanár szakterületi tudása, készségei, képességei
A tanulói személyiség fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése terén
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– Képes a tanulói személyiség sokoldalú fejlesztésére a magyar nyelvi és irodalmi mûveltséganyag elsajátításának,
a beszéd, a beszédértés, az olvasás, a szövegértés, az írás és a szövegalkotás fejlesztésének folyamatában. Tudja
adaptív módon alkalmazni az irodalmi és anyanyelvi nevelés speciális alapelveit, eszközeit, eljárásait. Képes
felismerni és a szaktárgy tanításában adekvát módon figyelembe venni a tanulók hátrányos helyzetébõl adódó
sajátosságokat. Egyéni eljárásokat alkalmaz a hátrányos helyzetû tanulók képzésének és a tehetséggondozásnak a
folyamatában. Az olvasóvá nevelés folyamatában képes a tanulói személyiség fejlesztésére a mûvekkel való egyéni
találkozás, a személyesen motivált mûélvezõ megértés révén és érdekében. Képes felkelteni a rendszeres olvasás
igényét, s a szókincsbõvítéssel, beszélni tudással erõsíteni a tanulók önkifejezését.
Képes a személyiség értelmi, érzelmi, testi, szociális, valamint erkölcsi fejlõdésérõl való elképzelések
megismerésére, hasznosítására a magyar nyelv és irodalom tanításában.
A tanulói csoportok, közösségek alakításának segítése, fejlesztése terén
– Képes az irodalmi és anyanyelvi nevelés tanórai, illetve tanórán kívüli közösségi formáinak, csoportos
tevékenységeinek megszervezésére, a tanulói közösségekben rejlõ lehetõségek kihasználására, az egyének közötti
különbségek megértésére, interkulturális nevelési programok alkalmazására, az együttmûködési készségek
fejlesztésére.
Képes a mûértelmezõ folyamat közösségi kereteinek megteremtésére, valamint arra, hogy e folyamatban –
többféle szerepben – motiválóként, résztvevõként, irányítóként, segítõként vegyen részt. Elkötelezett a tanulók
anyanyelvi kompetenciáinak egyéni fejlesztésére és az ezt szolgáló csoportos tevékenységek megszervezésére
(projektmunka, páros és csoportmunka, kooperatív tanulási technikák, nem formális módszerek), a tananyaghoz
kapcsolt alkalmazására.
Jártas iskolai ünnepségek, magyar nyelvi és irodalmi tanulmányi versenyek, tanulmányi kirándulások
megszervezésében, lebonyolításában. Képes iskolaújság, iskolarádió, iskolai és egyéb közösségi honlapok
létrehozásának, szakmai mûködtetésének támogatására. Felkészült magyar nyelvi és irodalmi szakkörök, önképzõ
körök irányítására, a tanulói önszervezõdés elõsegítésére.
A szaktudományi, szakmódszertani és szaktárgyi tudás terén
– Képes a tudás tantervi, mûveltségterületi összefüggésekbe ágyazására; képes elõsegíteni a tanulók tudományos
fogalmainak, fogalomrendszereinek fejlõdését; képes megismertetni a tudományterület szemléletmódját, értékeit
és kutatási eljárásait; képes az elsajátított tudás alkalmazásához szükséges készségek kialakítására a tanulókban.
Rendelkezik a magyar nyelv és irodalom tanításához szükséges korszerû nyelv- és irodalomtudományi,
társtudományi, valamint anyanyelv- és irodalompedagógiai ismeretekkel. Ismeri az anyanyelvi és irodalmi nevelésoktatás céljait, feladatait, tartalmait, színtereit, szaktárgyspecifikus alapelveit, módszertani eljárásait. Képes magát
szakszerûen kifejezni, szóban és írásban, valamint szaktárgyi, szakmódszertani kompetenciáit adaptív és kreatív
módon alkalmazni az anyanyelvi, illetve az irodalmi nevelés folyamatában. Rendelkezik az egyéni, a közösségi
sajátosságokhoz igazodó, a megértõ mûélvezetet, valamint a közösségi interpretációt, a szóbeli és az írásbeli nyelvi
fejlesztést, az anyanyelvi, illetve irodalmi ismeretbõvítést támogató szakmódszertani felkészültséggel.
A pedagógiai folyamat tervezése terén
– Képes a pedagógiai munka átfogó és részletekbe menõ, a feltételek árnyalt elemzésén alapuló megtervezésére; a
tapasztalatok reflektív módon történõ elemzésére és értékelésére.
Ismeri az alap-, a keret- és a helyi tantervek vonatkozó elõírásait, ezek ismeretében képes az adott tanulócsoport
képességeihez, lehetõségeihez, érdeklõdéséhez igazodó magyar nyelvi és irodalmi szakpedagógiai tervek
(tanmenetek, tematikus óratervek) összeállítására. Képes figyelembe venni a vonatkozó kompetenciaterületek
fejlesztési követelményeit, ugyanakkor képes alkalmazkodni az egyéni és a közösségi igényekhez is, egyensúlyt
tud tartani a közvetítendõ mûveltséganyag követelményei, valamint a fejlesztõ feladatok között. Képes a tanórai
(magyar tantárgyi, fakultációs, osztályfõnöki) és a tanórán kívüli (szakköri, diákköri) munka tervezésére.
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Jártas az info-kommunkációs eszközök kreatív és adaptív alkalmazásában.
A tanulási folyamat támogatása, szervezése és irányítása terén
– Képes a hatékony tanulási környezet kialakítására, a tanulási folyamat iskolai, illetve iskolán kívüli összetevõinek
szoros összehangolására, az anyanyelvi és az irodalmi nevelés különféle eljárásainak, eszközeinek hatékony,
kreatív és integrált alkalmazására. Képes az olvasóvá nevelésre, a házi olvasmányok önálló tanulói feldolgozásának
motiválására, a tanulók olvasási készségeinek és mûértõ képességének folyamatos fejlesztésére, a tanulók önálló
olvasói tevékenységeinek támogatására. Ismeri, tudja alkalmazni az anyanyelvi és irodalmi nevelésben az egyéni,
illetve a közösségi motiválási technikákat, a tanulói kommunikációt támogató eszközöket, a visszacsatolási
mechanizmusokat. Tudja alkalmazni a korszerû beszéd- és beszédértés-fejlesztés, a folyamatelvû olvasás- és
írástanítás egyéni, valamint csoportos módszertani eljárásait. Ismeri, továbbá alkalmazza a modern
információfeldolgozási stratégiákat, technikákat az anyanyelvi és irodalmi ismeretbõvítés folyamatában.
A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése terén
– Képes a tanulók fejlõdési folyamatainak, tanulmányi teljesítményeinek és személyiségfejlõdésének értékelésére;
különbözõ értékelési formák, eszközök használatára; az értékelés eredményeinek hatékony alkalmazására; az
önértékelés fejlesztésére. Ismeri az anyanyelvi és irodalmi kompetenciák mérésével, értékelésével kapcsolatos
eljárásokat, a központi mérések eredményeit, tanulságait. Törekszik az értékelés különféle formáinak
folyamatszerû, egységben való alkalmazására. Képes az irodalmi nevelés folyamatában reflektálni a különféle
értékelési szempontokra, a közös órai interpretációk megszervezésére, az értékelési szempontok diákokkal történõ
megvitatására, a tanulók egyéni nehézségeinek felmérésére, a mûértelmezõ írások megfelelõ értékelésére. Az
anyanyelvi nevelés, ismeretbõvítés folyamatában is olyan értékelõ eljárásokat alkalmaz, amelyek pozitívan hatnak
a tanulók nyelvi és személyiségbeli fejlõdésére, önértékelésére. Képes a szaktárgyi célokat szolgáló fejlesztõ
értékelési módszerek és mérési eszközök kidolgozására, adaptív alkalmazására.
A szakmai együttmûködés és a kommunikáció terén
– Képes a tanulói motiváció, az önálló és közösségi tevékenység támogatására, hatékony ismeretközvetítésre,
adaptív irodalmi, anyanyelvi nevelésre. Folyamatosan törekszik saját pedagógiai kommunikációjának, az
osztálytermi és a tanórán kívüli iskolai kommunikáció sajátosságainak megismerésére. Képes a magyarázó,
kérdezõ, instruáló, visszacsatoló, értékelõ, tevékenységszervezõ, kapcsolatteremtõ, -tartó, -záró, kommunikációs
kultúrájának fejlesztésére. Képes az iskolai, illetve az iskolán kívüli nevelés színterein – az anyanyelvi és az
irodalmi nevelés tantárgyközi beágyazottságának megfelelõen – az iskolai, valamint az iskolán kívüli nevelés más
szereplõivel (pl. a közmûvelõdési intézményekkel, a múzeumokkal stb.) való kooperációra. Figyelembe veszi a
rokon szakterületek képzési szempontjait az irodalmi és az anyanyelvi nevelés folyamatában. Ismeri a
szaktárgyához kapcsolódó fõbb szakmai szervezetek munkáját. Törekszik a pedagógiai tevékenységét támogató
szakmai szervezetekkel és szakemberekkel való együttmûködésre. Kapcsolatot tart a szülõkkel, az iskolai
közösségekkel, a társszervezetekkel és kutató-fejlesztõ intézményekkel.
Elkötelezettség és felelõsségvállalás a szakmai fejlõdésre
– Képes a munkáját segítõ szakirodalom folyamatos követésére, önálló ismeretszerzésre, a személyes
tapasztalatok tudományos keretekbe integrálására, a neveléstudományi kutatások fontosabb módszereinek,
elemzési eljárásainak alkalmazására, saját munkájának tudományosan megalapozott eszközöket használó
értékelésére.
Elkötelezett az igényes tanári munka, a folyamatos önmegfigyelés és önfejlesztés iránt. Törekszik az irodalom és a
magyar nyelv végtelen gazdagságának motiváló bemutatására. Megvan benne az igény a szaktudományos és
szakmódszertani kutatási eredmények folyamatos követésére, valamint az iskolai nevelési folyamatba való adekvát
és adaptív beépítésére. Képes saját szakterületén a folyamatos és önálló önképzésre, valamint a szakmai fejlõdését
támogató szakmai kooperációra.
2.
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2 A magyartanár szakon a szakterületi ismeretek:
a)
Közös képzési szakasz ismeretkörei:
68–76 kredit
a)
szakmai alapozó ismeretek:
8–12 kredit
Nyelvtudomány:
4–6 kredit
– A nyelvtudomány alapjai (a nyelv fogalma, a nyelv több szempontú megközelítése; a nyelv mint jelrendszer,
nyelv és gondolkodás, nyelv és cselekvés, nyelv és kreativitás, a nyelv tudományos vizsgálatának általános
kérdései, a nyelvtudomány és az anyanyelv tanítása).
– A nyelvészeti ismeretszerzés alapjai (a nyelvtudomány kutatási területei, módszerei, könyvtár- és
internethasználat).
Irodalomtudomány:
4–6 kredit
– Az irodalomtudomány alapjai (az irodalom fogalmai, poétikai rendszerek, az irodalom tudományos vizsgálatának
általános kérdései, az irodalom tanítása).
– Az irodalomtudományi ismeretszerzés alapjai (az irodalomtudomány kutatási területei, módszerei, a tudományos
ismeretszerzés forrásai: könyvtár- és internethasználat).
b)
a szakmai törzsanyag szakterületi ismeretei:
60–64 kredit
Nyelvtudomány:
30–32 kredit
– Szöveg és kommunikáció (kommunikáció szóban és írásban: a személyközi, a csoportos, a nyilvános és a
tömegkommunikáció, a nemverbális kommunikáció, pragmatikai ismeretek, szövegtani ismeretek: szövegelmélet,
szövegtipológia, szövegalkotás, szövegelemzés, retorika; az írott és a beszélt nyelv normái).
– Nyelv és társadalom (a nyelv mint dinamikus rendszer, a nyelvi változó és a nyelvi változás, a nyelv
rétegzõdése, szociolingvisztika. dialektológia, a világ nyelvi sokfélesége, nyelv és globalitás, nyelvi
kontaktusjelenségek).
– A nyelvi szintek rendszernyelvészeti leírása. Hangtani, alaktani, szótani, szószerkezettani, mondattani,
jelentéstani ismeretek.
– Stílus és jelentés (stíluselemek, stíluseszközök, stílusrétegek, stílusváltozatok).
– Nyelvtörténet (a nyelv történeti vizsgálata, nyelvtörténeti korszakok, a nyelvrokonság bizonyítékai, finnugor
népek és nyelvek, a nyelvi változások okai, nyelvfejlõdési tendenciák, szórvány- és szövegemlékek, a magyar
szókészlet története).
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Irodalomtudomány:
30–32 kredit
– Irodalomelmélet (az irodalmi szöveg poétikai sajátosságai, mûnemek és mûfajok, irodalmi alkotások elemzési,
értelmezési eljárásai, verstan).
– Világirodalom (stílusok, szerzõk, mûvek, mûvelõdés- és irodalomtörténeti tájékozódás, társmûvészetek,
kultúratudományi megközelítések, téma, motívum, archetípus).
– Régi magyarországi irodalom (korszakok, szerzõk, mûvek, irodalomtörténeti és kultúratudományi áttekintések).
– Klasszikus magyar irodalom (korszakok, szerzõk, mûvek, irodalomtörténeti és kultúratudományi áttekintések).
– Modern magyar irodalom (korszakok, szerzõk, mûvek, irodalomtörténeti és kultúratudományi áttekintések).
b)
Az általános iskolai tanári szakon az önálló képzési szakasz ismeretkörei:
16–20 kredit
Nyelvtudomány:
8–10 kredit teljesítése az alábbi ismeretkörökbõl:
– Retorika (kommunikáció, beszédkészség, szövegfeldolgozási, gondolkodási mûveletek, az osztálytermi diskurzus
elemzése).
– Szövegtan és tanulás (tanulást támogató eljárások, szövegalkotás, szövegértés).
– Alkalmazott nyelvtudomány (nyelv- és beszédmûvelés, nemzetiségi nyelvhasználat, grammatikai elemzések,
anyanyelv-elsajátítás és pszicholingvisztika).
Irodalomtudomány:
8–10 kredit teljesítése a közös képzésben megadott 5 ismeretkörbõl, különös tekintettel az alábbi közmûveltségi
tartalmakra:
– A mûvészi kifejezésmódok, stíluseszközök funkciói és hatása.
– Szórakoztató irodalom, filmes feldolgozások.
– Zenei, képzõmûvészeti vonatkozások és kapcsolódások.
5.
A magyartanár sajátos szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai) ismeretei
– Az anyanyelvi, irodalmi nevelés cél- és feladatrendszere, alapelvei, interaktív és reflektív módszerei,
munkaformái, eszközei.
– Az anyanyelv- és az irodalompedagógia fogalma, szemléletmódjai, alternatív formái.
– A magyarórák felépítése, hospitálás, mikrotanítás és óraelemzés. Információs és kommunikációs technika a
magyarórán.
– Az anyanyelvi és irodalmi mûveltségi terület a Nemzeti alaptantervben, valamint a kerettantervekben. Az
anyanyelvi és irodalmi ismeretek bõvítésének eljárásai.
– Az anyanyelvi készségek és képességek (beszéd, beszédértés, olvasás, szövegértés, szövegalkotás), az
irodalomolvasás, valamint a tanulási képesség fejlesztésének korszerû eljárásai.
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– Az adaptív anyanyelvi és az irodalmi nevelés.
– Az anyanyelvi és az irodalmi mûvelõdési anyag tartalma, a nyelv- és irodalomtudományi eredmények
felhasználása az általános iskolában. Az élõ irodalom, a mai magyar nyelvhasználat jelenségeinek közvetítése az
általános iskolában.
– A készség- és képességfejlesztés speciális eljárásai az általános iskolai anyanyelvi és irodalmi nevelésben.
– Mérés és értékelés az általános iskolai anyanyelvi és irodalmi nevelésben.
– Általános iskolai magyar nyelvi és irodalmi programok, nyomtatott, illetve digitális tankönyvek,
tankönyvcsaládok.
Módszer:
Szakfelelõs: Dr. Müller Péter
Képzési program gazdatanszéke: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
A képzési programért felelõs tanszékek:
Általános és Evolúciós Pszichológia Tanszék
Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Angol Nyelvészeti Tanszék
Angol Nyelvû Irodalmak és Kultúrák Tanszék
Esztétika Tanszék
Filmtudományi és Vizuális Kultúra Tanszék
Filozófia Tanszék
Filozófia Tanszék 2005
Francia Tanszék
Horvát Tanszék
Klasszika-Filológia Tanszék
Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék
Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Modernkori Történeti Tanszék
Német Nyelvészeti Tanszék
Német Nyelvû Irodalmak Tanszéke
Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék
Neveléstudományi Intézet
Nyelvtudományi Tanszék
Ókortörténeti és Régészeti Tanszék
Ókortörténeti Tanszék
Olasz Tanszék
Politikai Tanulmányok Tanszéke
Pszichológia Intézet
Régészeti Tanszék
Romológia és Nevelésszociológiai Tanszék
Személyiség-, Fejlõdés- és Klinikai Pszichológia Tanszék
Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Szociális Munka Szeminárium
Szociális Munka Tanszék
Szociálpolitika Szeminárium
Szociálpolitikai Tanszék
Szociálpszichológia Tanszék
Szociológia Tanszék
Szociológiai és Szociális Tudományok Int
Történettudományi Intézet
Újkortörténeti Tanszék
Vallástudomány Központ
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A képzés felépítése:
Ez a képzési program egy darab teljesítési útvonalból (ösvénybõl) áll. Tehát nincs benne szakirányválasztási
lehetõség. Ezt a tantervi utat kell teljesíteni ahhoz, hogy a képzési program teljesítve legyen.
Ugrás a modulokhoz

A képzés ösvényei:
Magyartanár általános iskolai képzési rész

Ösvény megnevezése: Magyartanár általános iskolai képzési rész
Az ösvényben teljesítendõ kredit: 20 kr.
Az ösvényben minden mérföldkõ teljesítése kötelezõ!

Az ösvény mérföldkövei:
MK-1 Magyartanár általános iskolai képzési rész
A mérföldkõben gyûjtendõ összesen: 16 kredit
Kötelezõen teljesítendõ tárgy(ak): MNKO28 (4kr), MNKO29 (2kr), MNKO30 (2kr), MNKO31 (2kr),
MNKO32 (3kr), MNKO33 (1kr), MNKO34 (2kr)
MK-2 Szabadon választható tárgyak
A mérföldkõben gyûjtendõ összesen: 4 kredit
Ezen tárgyakból kell gyûjteni 4 kreditet: MSNM01, MSNM02, MSNM03, MSNM04, MSNM05, MSNM06,
MSNM07, MSNM08, MSNM09, MSNM10, MSNM11, MSNM12, MSNM13, MSNM14, MSNM15, MSNM16,
MSNM17, MSNM18, MSNM19, MSNM20, MSNM21, MSNM22

A képzés moduljai:
Ugrás az ösvényekhez
MNKO, osztatlan magyartanár modul
MSNM, Szabadon választható mesterképzési tárgyak modul

Ugrás az ösvényekhez

Képzési programhoz kapcsolt tárgyak modulonként:
[Vissza]

MNKO osztatlan magyartanár modul
MNKO28 Mûvészi kifejezésmódok
A tantárgyat kötelezõ teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár általános iskolai képzési rész
Felelõs tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató: Varga Zoltán Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 4kr
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Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
MNKO2801 (2kr), MNKO2802 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO2801 Mûvészi kifejezésmódok I.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden õszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 7. szemeszterében.
Leírás:
A tantárgy célja, hogy szépirodalmi- és elméleti jellegû szövegek vizsgálatán keresztül betekintést
nyújtson a kurzus hallgatói számára a mûfaji rendszer(ek), mûvészi kifejezõeszközök
alakulástörténetébe a 20. század elejétõl napjainkig.
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
A magyar irodalom történetei, fõszerk. Szegedy-Maszák Mihály, II. 1800—1919-ig, szerk. SzegedyMaszák Mihály, Veres András, Bp., Gondolat, 2007.
Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma, Bp., Balassi, 1994.
Imre László: Mûfajok létformája XIX. századi epikánkban, Debrecen, Kossuth, 1996.
Mit jelent a suttogásod? A romantika: eszmék, világkép, poétika, szerk. Merényi Annamária, Nagy
Imre, Pécs, Pro Pannonia, 2002.
Rohonyi Zoltán: A romantikus korszakküszöb, Bp., Janus/Osiris, 2002.
Artaud, Antonin, A könyörtelen színház, szerk. Vinkó József, ford. Betlen János.. Budapest, Gondolat,
1985.
Jákfalvi Magdolna, Alak – figura – perszonázs, Budapest, OSZMI, 2001.
Jákfalvi Magdolna, Avantgárd-színház-politika, Budapest, Balassi Kiadó, 2006.
Kékesi Kun Árpád, Tükörképek lázadása, A dráma és a színház retorikája az ezredvégen, Budapest,
Kijárat, 1998.
Schuller Gabriella, Tükörképrombolók, Veszprém, Theatron Könyvek, 2006.

MNKO2802 Mûvészi kifejezésmódok II.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató(k): Dr. Bartók István
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 8. szemeszterében.
Leírás:
A tantárgy célja, hogy szépirodalmi- és elméleti jellegû szövegek vizsgálatán keresztül betekintést
nyújtson a kurzus hallgatói számára a mûfaji rendszer(ek), mûvészi kifejezõeszközök
alakulástörténetébe a kezdetektõl a 19. század végéig, valamint, hogy felkészítsen a poétikai
alapfogalmak, illetve az ezekkel kapcsolatos elméleti- és történeti problémák általános iskolai
oktatására.
Miután a szemináriumok változó speciális területekkel foglalkoznak, a megadott irodalom a kurzus
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jellegénél fogva nem öleli fel valamennyi szeminárium anyagát, viszont jelöli azokat az iskolákat,
szemléleti kereteket, amelyek szerint a szemináriumokon a fent megjelölt kérdéskör feldolgozása folyik.
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
A magyar irodalom történetei, fõszerk. Szegedy-Maszák Mihály, I. A kezdetektõl 1800-ig, szerk.
Jankovits László, Orlovszky Géza, Bp., Gondolat, 2007.
Jankovits László: Accessus ad Janum : a mûértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében,
Bp., Balassi, 2002.
Kecskeméti Gábor, Prédikáció, retorika, irodalomtörténet, Bp., Universitas, 1998.
Zemplényi Ferenc, Az európai udvari kultúra és a magyar irodalom, Bp., Universitas, 1998.
A magyar irodalom történetei, fõszerk. Szegedy-Maszák Mihály, II. 1800—1919-ig, szerk. SzegedyMaszák Mihály, Veres András, Bp., Gondolat, 2007.
Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma, Bp., Balassi, 1994.
Imre László: Mûfajok létformája XIX. századi epikánkban, Debrecen, Kossuth, 1996.
Mit jelent a suttogásod? A romantika: eszmék, világkép, poétika, szerk. Merényi Annamária, Nagy
Imre, Pécs, Pro Pannonia, 2002.
Rohonyi Zoltán: A romantikus korszakküszöb, Bp., Janus/Osiris, 2002.

MNKO29 Népszerû irodalom, filmes feldolgozások
A tantárgyat kötelezõ teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár általános iskolai képzési rész
Felelõs tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató: Kisantal Tamás Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 2kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
MNKO2901 (1kr), MNKO2902 (1kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO2901 Népszerû irodalom, filmes feldolgozások I.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 1kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden õszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 7. szemeszterében.
Leírás:
A kurzus a népszerû irodalom körébe sorolható mûvek vizsgálatával foglalkozik a magyar irodalom
történetének a 20. századtól kezdõdõ, napjainkig tartó korszakában, ide értve az esetleges
mozgóképes adaptációkkal való összehasonlító elemzéseket is.

A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Szekeres Melinda:A populáris regények világa. Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998
Studien zur Trivialliteratur / hrsg. von Heinz Otto Burger, 2. Aufl. Frankfurt am Main : Klostermann,
1976
Löwenthal, Leo: Literature, popular culture, and society (magyar) Irodalom és társadalom: a könyv a
tömegkultúrában / Leo Löwenthal ; [ford. Kárpáti Zoltán], [Budapest] : Gondolat, 1973.
Gács Anna – Gelencsér Gábor (szerk.): Adoptációk. Film és irodalom egymásra hatása. JAK – Kijárat,
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2000.
Gelencsér Gábor: Forgatott könyvek. Adaptációk az 1945 utáni magyar filmben (vázlat) URL:
http://www.apertura.hu/2006/tel/gelencser/index.html
Gelencsér Gábor: A Titanic zenekara. Stílusok és irányzatok a hetvenes évek magyar
filmmûvészetében. Osiris, Bp., 2002.
Vajdovich Györgyi : Az adaptáció dilemmái. Egy klasszikus-modern elbeszélés regényben és filmen
(Tom Jones), in Pethõ Ágnes (szerk.): Köztes Képek. A filmelbeszélés színterei. Scientia, Kolozsvár,
2003, 295-312.

MNKO2902 Népszerû irodalom, filmes feldolgozások II.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 1kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató(k): Laczkó András Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 8. szemeszterében.
Leírás:
A kurzus a népszerû irodalom körébe sorolható mûvek vizsgálatával foglalkozik a magyar irodalom
történetének a 19. század végéig tartó korszakában, ide értve az esetleges mozgóképes adaptációkkal
való összehasonlító elemzéseket is. Célja, hogy közös gondolkodásra késztesse a hallgatókat a kultúra
azon szegmense tekintetében, amellyel a mindennapok során legtöbbször kerülünk kapcsolatba, s
amelynek tekintetében eleve kiterjedt – bár nem feltétlenül reflektált – ismeretekkel rendelkeznek. A
tantárgy keretében a „magas” és „népszerû” irodalmi (és más mûvészeti ágakba tartozó) alkotások
poétikai, irodalom- és mûvészetszociológiai, befogadáslélektani stb. szempontú vizsgálatára kerül sor
az erre a célra kiválasztott mûvek interpretációin keresztül. A vizsgálatok mentén érthetõbbé válnak a
populáris irodalmi mûvek poétikai hatáselemei, mûködésmechanizmusuk alapelvei, a népszerû- és
magas irodalom fogalmának történeti változásai, s ezen keresztül a népszerûség okai éppúgy, mint a
közöttük és az „elit” irodalom között fennálló kölcsönhatás.
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Györffy Miklós: Szerepcsere vagy munkamegosztás? Az irodalmi és mozgóképes elbeszélés százéves
együttélése, in: Györffy: A tizedik évtized. A magyar játékfilm a kilencvenes években és más
tanulmányok, Magyar Nemzeti Filmarchívum - Palatinus, Budapest, 2001., 5-53.
Robert Escarpit: Irodalomszociológia - A könyv forradalma, Gondolat, Bp., 1973.
Bárány Tibor: Szépirodalom vs. lektûr : Egy rossz fogalmi megkülönböztetésrõl, Holmi, 2011. (23.
évf.) 2. sz. 249-270.
Pogány Péter: A magyar ponyva tüköre, Magyar Helikon, Bp., 1978.
Bíró Yvette: A hetedik mûvészet, Osiris, Bp., 1994., 238-253.
Pogány Pétert: Folklór és irodalom kölcsönhatása a régi váci nyomda mûködése nyomán, 1770-1823.
Ritoókné Szalay Ágnes: Eleink szórakoztató olvasmányairól = Kutak:
Tanulmányok a XV--XVI. századi magyarországi mûvelõdés körébõl, Bp., Balassi
Kiadó, 2012 (Humanizmus és Reformáció, 33), 191--200.

MNKO30 Zenei, képzõmûvészeti vonatkozások
A tantárgyat kötelezõ teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár általános iskolai képzési rész
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Felelõs tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató: Orbán Jolán Dr.
Leírás:
Kitekintõ kurzusok a korszak mûvészettörténete, zenetörténete tárgykörébõl. Irodalmi mûvek adaptációi. Az
írásbeliség és a mûveltség tárgyi környezete. Különös tekintettel az irodalmi modernség tárgykörébe tartozó
alkotásokra.
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal
(szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Adorno, Theodor W., Ästhetische Theorie, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1973.
Adorno, Theodor W.: Zene, filozófia, társadalom: Esszék, Budapest : Gondolat, 1970
Almási Miklós: Anti-esztétika, Budapest : T-Twins Kiadó : MTAK Lukács Archívum, 1992
Bacsó Béla: Ön-arc-kép : szempontok a portréhoz, Budapest : Kijárat, 2012
Bacsó Béla: "Az eleven szép" : Filozófiai és mûvészetelméleti írások, Budapest : Kijárat kiadó, 2006
Bacsó Béla: A megértés mûvészete - a mûvészet megértése,
Bp. : Magvetõ, 1989
Baudrillard, Jean: A mûvészet összeesküvése ; esztétikai illúzió és dezillúzió,
Budapest : Mûcsarnok, 2009
Benjamin, Walter: Angelus Novus : Értekezések, kísérletek, bírálatok [Budapest] : Magyar Helikon, 1980
Danto, Arthur Coleman: Budapest : Enciklopédia, 1996
Gadamer, Hans-Georg: A szép aktualitása, Budapest : T-Twins, 1994
Jauss, Hans Robert: Recepcióelmélet - esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika : Irodalomelméleti
tanulmányok. Budapest : Osiris, 1999
Kassák Lajos: Izmusok: A modern mûvészeti irányok története. Budapest : Napvilág Kiadó, 2003
Kisbali László: Sapere aude!: esztétikai és mûvelõdéstörténeti írások, Budapest : L'Harmattan, 2009
Thomka Beáta: Esszéterek, Újvidék : Forum, 1988
Vedres Csaba: Mi az, hogy könnyûzene?! Budapest : Kairosz, 2006
Zoltai Dénes:A modern zene emberképe : Zeneesztétikai tanulmányok, Budapest : Magvetõ, 1969

A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 2kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
MNKO3001 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO3001 Zenei, képzõmûvészeti vonatkozások
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 8. szemeszterében.

MNKO31 Pszicholingvisztika
A tantárgyat kötelezõ teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár általános iskolai képzési rész
Felelõs tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató: Dr. Kleiber Judit
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 2kr
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Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
MNKO3101 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO3101 Pszicholingvisztika
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden õszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 7. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék

MNKO32 Alkalmazott nyelvtudomány
A tantárgyat kötelezõ teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár általános iskolai képzési rész
Felelõs tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató: Szûcs Tibor Dr.
Leírás:
Az alkalmazott (mint „társadalmilag hasznos”) nyelvészet fogalma, (inter)diszciplináris kötõdései és kutatási
területei. Kutatásmódszertani kérdések, intézményrendszer (szervezetek, fórumok, rendezvények,
kiadványok). Kiemelten tárgyalandó szakterületek: az anyanyelvi nevelésben és a nyelvoktatásban alkalmazott
nyelvészet: a magyar mint idegen nyelv; kontrasztív nyelvészet; fordítástudomány; lexikográfia; terminológia;
interkulturális kommunikáció; szaknyelvoktatás/szaknyelvkutatás; mérés és értékelés (a szövegértésben,
illetve a nyelvvizsgán).
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal
(szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Bárdos Jenõ: Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
2002.
Budai László (2006): Lehet-e új életet lehelni a kontrasztív elemzésbe? Modern Nyelvoktatás XII/2: 4-15.
Fodor István: Mire jó a nyelvtudomány? Balassi K., Budapest. 2001.
Hegedûs Rita – Nádor Orsolya (szerk.): Magyar nyelvmester (Magyar mint idegen nyelvi és hungarológiai
alapismeretek). Tinta, Budapest. 2006.
Hidasi Judit: Interkulturális kommunikáció. Scolar, Budapest. 2004.
Kárpáti Eszter (szerk.): Szöveggyûjtemény az alkalmazott nyelvészet tanulmányozásához. Aula, Budapest,
2003.
Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata. Scholastica, Budapest. 1994.
Klaudy Kinga: Nyelv és fordítás. Tinta K., Budapest. 2007.
Papp Ferenc: Alkalmazott nyelvtudomány. Akadémiai székfoglaló. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1986.
Szerdahelyi István (szerk.) Alkalmazott nyelvészeti alapfogalmak. I. ELTE-BTK Tankönyvkiadó. Budapest.
1989.
Szépe György: Alkalmazott nyelvészet a többnyelvû világban. NyelvInfo 2. évf. 3. szám 3-7. 1996.
Szépe György: A folyton megújuló nyelvészet. (Szerk.: Terts István.) Tinta K., Budapest. 2011.
Szûcs Tibor: Magyar–német kontrasztív nyelvészet a hungarológiában. N. Tankönyvkiadó, Budapest. 1999.
Tóth Szergej – Földes Csaba – Fóris Ágota (szerk.): Lexikológiai és lexikográfiai látkép: Problémák,
paradigmák, perspektívák. Generalia, Szeged. 2004.
Körkérdés 2001. Az alkalmazott nyelvészet fogalma, területei. ANy 1. évf. 1. szám. 5-17.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 3kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
MNKO3201 (3kr)
Tárgyeleme(i):
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MNKO3201 Alkalmazott nyelvtudomány
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 3kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 3 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden õszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 7. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék

MNKO33 Retorika

A tantárgyat kötelezõ teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár általános iskolai képzési rész
Felelõs tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató: Kárpáti Eszter Dr.
Leírás:
Kommunikáció és pragmatika. Kommunikáció és retorika. A klasszikus retorikától a modern retorika
interdiszciplináris kapcsolatai/megközelítései felé. A szónoki/nyilvános beszéd; érvelés, meggyõzés. Mindennapi
és társadalmi retorika. Beszédkultúra. Szövegfeldolgozási mûveletek és beszédkészség. A retorika alkalmazása
a tanári beszédben és az osztálytermi diskurzuselemzésben.
A hallgatók betekintést nyernek a retorika elméleti kérdéseibe és gyakorlati alkalmazásának lehetõségeibe.
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal
(szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Aczél Petra: Új Retorika. Kalligram, Budapest, 2009.
Aczél Petra – Adamik Tamás – A. Jászó Anna: Retorika. Osiris, Budapest. 2004.
Adamik Tamás (fõszerk.): Retorikai lexikon. Kalligram, Pozsony. 2010.
Bencze Lóránt: Mikor, miért, kinek, hogyan – Stílus és értelmezés a nyelvi kommunikációban I–II. A hét
szabad mûvészet könyvtára. Corvinus Kiadó, Budapest. 1996.
Pléh Csaba – Síklaki István – Terestyéni Tamás (szerk.): Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Osiris Kiadó,
Budapest. 1997.
Reboul, Anne – Moeschler, Jacques: A társalgás cselei. Bevezetés a pragmatikába. Osiris, Budapest. 2000.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 1kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
MNKO3301 (1kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO3301 Retorika
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 1kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 8. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék
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MNKO34 Szöveg és medialitás
A tantárgyat kötelezõ teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár általános iskolai képzési rész
Felelõs tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató: Kárpáti Eszter Dr.
Leírás:
A média története. A mediatizáltság fogalma. A média mint intézmény. Szöveg és diskurzus – az elemzés és
értelmezés lehetõségei. Mûfajok a médiában. Nyilvánosság és demokrácia.
A hallgatók megismerkednek a választott kurzus profiljának megfelelõ elemzési módszerekkel, s alkalmazzák
õket az adott médium szövegeinek/mûsorszámainak vizsgálata során.
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal
(szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Bajomi-Lázár Péter: Média és társadalom. Budapest, Antenna Könyvek, 2008.
Balázs Géza: Médiamûfajok. ELTE BTK. Mai Magyar Nyelvi Tanszék.
Bell, A.– Garrett, P. (szerk.): Approaches to Media Discourse. Blackwell, 1998.
Béres I.–Horányi Ö.(szerk.): Társadalmi kommunikáció. Budapest, Osiris, 2001.
Bordwell, David–Thompson, Kristin: A film története. Budapest, Palatinus Kiadó, 2007.
Horányi Özséb (szerk.) Kommunikáció I-II. Budapest, General Press, én.
A Jel–Kép és a Médiakutató címû folyóiratok
Pléh Cs.–Síklaki I.–TerestyéniT. (szerk.): Nyelv, Kommunikáció, Cselekvés. Budapest, Osiris, 1997.
Síklaki István (szerk.): A szóbeli befolyásolás alapjai I-II. Budapest, Typotex, 2008.
Sipos Balázs: Média és demokrácia Magyarországon. Budapest, Napvilág Kiadó, 2010.
Terestyéni Tamás (szerk.): Médiakritika. Budapest, Osiris - MTA - ELTE KK. 1997.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 2kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
MNKO3401 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO3401 Szöveg és medialitás
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 8. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék

[Vissza]

MSNM Szabadon választható mesterképzési tárgyak modul
MSNM01 Anglisztika/angol nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható
tárgyai
A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár általános iskolai képzési rész
Felelõs tanszék: Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelõs oktató:
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Tárgyeleme(i):
MSNM0101 Anglisztika mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Angol Nyelvészeti Tanszék, Angol Nyelvû Irodalmak
és Kultúrák Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Angol Nyelvészeti Tanszék
   Angol Nyelvû Irodalmak és Kultúrák Tanszék
MSNM0102 Angol nyelv és kultúra tanár mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Angol Nyelvészeti Tanszék, Angol Nyelvû Irodalmak
és Kultúrák Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Angol Nyelvészeti Tanszék
   Angol Nyelvû Irodalmak és Kultúrák Tanszék

MSNM02 Esztétika mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár általános iskolai képzési rész
Felelõs tanszék: Esztétika Tanszék
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM0201 Esztétika mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Esztétika Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM03 Francia nyelv, irodalom és kultúra/francia nyelv és kultúra tanára
mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár általános iskolai képzési rész
Felelõs tanszék: Francia Tanszék
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
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MSNM0301 Francia nyelv, irodalaom és kultúra mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Francia Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
MSNM0302 Francia nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Francia Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM04 Fillozófia mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár általános iskolai képzési rész
Felelõs tanszék: Filozófia Tanszék 2005
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM0401 Fillozófia mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Filozófia Tanszék, Filozófia Tanszék 2005
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Filozófia Tanszék

MSNM05 Horvát nyelv és irodalom/horvát és nemz. horvát nyelv és kultúra tanára
mesterképzési szak vál. tárgyai
A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár általános iskolai képzési rész
Felelõs tanszék: Horvát Tanszék
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM0501 Horvát nyelv és irodalom mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Horvát Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
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A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
MSNM0502 Horvát és nemz. horvát nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tá
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Horvát Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM06 Klasszika-filológia/latin nyelv és kult. tanára mesterképzési szak vál.
tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár általános iskolai képzési rész
Felelõs tanszék: Klasszika-Filológia Tanszék
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM0601 Klasszika-filológia mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Klasszika-Filológia Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
MSNM0602 Latin nyelv és kult. tanára mesterképzési szak vál. tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Klasszika-Filológia Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM07 Kommunikáció és médiatududomány/média-, mozgókép és
kommunikációtanár mesterkpzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár általános iskolai képzési rész
Felelõs tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM0701 Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
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A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
MSNM0702 Média-, mozgókép és kommunikációtanár mesterkpzési szak választható tárgyaqai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Filmtudományi és Vizuális Kultúra Tanszék, Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Filmtudományi és Vizuális Kultúra Tanszék

MSNM08 Magyar nyelv és irodalom/magyartanár mesterképzési szak választható
tárgyai
A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár általános iskolai képzési rész
Felelõs tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM0801 Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Modern
Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Nyelvtudományi Tanszék
MSNM0802 Magyartanár mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék

MSNM09 Német nyelv, irodalom és kultúra/német nyelv és kultúra tanára
mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár általános iskolai képzési rész
Felelõs tanszék: Német Nyelvészeti Tanszék
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Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM0901 Német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Német Nyelvészeti Tanszék, Német Nyelvû Irodalmak Tanszéke
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Német Nyelvû Irodalmak Tanszéke
MSNM0902 Német nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Német Nyelvészeti Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM10 Német nemz. nyelv és irodalom/német nemz. nyelv és kultúra tanára
mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár általános iskolai képzési rész
Felelõs tanszék: Német Nyelvû Irodalmak Tanszéke
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM1001 Német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Német Nyelvészeti Tanszék, Német Nyelvû Irodalmak Tanszéke
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Német Nyelvészeti Tanszék
MSNM1002 Német nemzetiségi nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Német Nyelvû Irodalmak Tanszéke
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM11 Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
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ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár általános iskolai képzési rész
Felelõs tanszék: Politikai Tanulmányok Tanszéke
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM1101 Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Politikai Tanulmányok Tanszéke
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM12 Néprajz/hon- és népismerettanár mesterképzési szak választható tárgyai
A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár általános iskolai képzési rész
Felelõs tanszék: Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM1201 Néprajz mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
MSNM1202 Hon- és népismerettanár mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék, Modernkori Történeti Tanszék, Néprajz-Kulturális
Antropológia Tanszék, Ókortörténeti és Régészeti Tanszék, Ókortörténeti Tanszék, Régészeti
Tanszék, Újkortörténeti Tanszék, Vallástudomány Központ
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék
   Modernkori Történeti Tanszék
   Ókortörténeti és Régészeti Tanszék
   Ókortörténeti Tanszék
   Régészeti Tanszék
   Újkortörténeti Tanszék
   Vallástudomány Központ

MSNM13 Neveléstudományi mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
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A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár általános iskolai képzési rész
Felelõs tanszék: Neveléstudományi Intézet
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM1301 Neveléstudományi mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Neveléstudományi Intézet
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM14 Politikatudományi mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár általános iskolai képzési rész
Felelõs tanszék: Politikai Tanulmányok Tanszéke
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM1401 Politikatudományi mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Politikai Tanulmányok Tanszéke
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM15 Pszichológia mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár általános iskolai képzési rész
Felelõs tanszék: Pszichológia Intézet
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM1501 Pszichológia mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Általános és Evolúciós Pszichológia Tanszék, Személyiség-, Fejlõdés- és Klinikai Pszichológia
Tanszék, Szociálpszichológia Tanszék, Pszichológia Intézet
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Általános és Evolúciós Pszichológia Tanszék
   Személyiség-, Fejlõdés- és Klinikai Pszichológia Tanszék
   Szociálpszichológia Tanszék
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MSNM16 Régészet mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár általános iskolai képzési rész
Felelõs tanszék: Régészeti Tanszék
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM1601 Régészet mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Régészeti Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM17 Romológia/romológiatanár (romani/beás nyelv és kultúra tanára)
mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár általános iskolai képzési rész
Felelõs tanszék: Neveléstudományi Intézet
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM1701 Romológia mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológiai Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Romológia és Nevelésszociológiai Tanszék
MSNM1702 Romológiatanár (romani/beás nyelv és kultúra tan.) mesterképzési szak vál. t.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Neveléstudományi Intézet
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM18 Szociális munka mesterképzési szak választható tárgya

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár általános iskolai képzési rész
Felelõs tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
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Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM1801 Szociális munka mesterképzési szak választható tárgya
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék, Szociális Munka Tanszék, Szociálpolitikai
Tanszék, Szociális Munka Szeminárium, Szociálpolitika Szeminárium, Szociológiai és Szociális Tudományok Int
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Szociális Munka Szeminárium
   Szociális Munka Tanszék
   Szociálpolitika Szeminárium
   Szociálpolitikai Tanszék
   Szociológiai és Szociális Tudományok Int

MSNM19 Szociálpolitika mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár általános iskolai képzési rész
Felelõs tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM1901 Szociálpolitika mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék, Szociális Munka Tanszék, Szociálpolitikai
Tanszék, Szociális Munka Szeminárium, Szociálpolitika Szeminárium, Szociológiai és Szociális Tudományok Int
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Szociális Munka Szeminárium
   Szociális Munka Tanszék
   Szociálpolitika Szeminárium
   Szociálpolitikai Tanszék
   Szociológiai és Szociális Tudományok Int

MSNM20 Szociológia mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár általános iskolai képzési rész
Felelõs tanszék: Szociológia Tanszék
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM2001 Szociológia mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
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Kezelõ tanszék: Szociológia Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM21 Történelem/történelem és állampolgári ismeretek tanára mesterképzési
szak választható tárgyai
A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár általános iskolai képzési rész
Felelõs tanszék: Történettudományi Intézet
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM2101 Történelem mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék, Modernkori Történeti Tanszék, Ókortörténeti és
Régészeti Tanszék, Ókortörténeti Tanszék, Régészeti Tanszék, Újkortörténeti Tanszék, Történettudományi
Intézet, Vallástudomány Központ
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék
   Modernkori Történeti Tanszék
   Ókortörténeti és Régészeti Tanszék
   Ókortörténeti Tanszék
   Régészeti Tanszék
   Újkortörténeti Tanszék
   Vallástudomány Központ
MSNM2102 Történelem és állampolgári ismeretek tanára mesterképz szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék, Modernkori Történeti Tanszék, Ókortörténeti és
Régészeti Tanszék, Ókortörténeti Tanszék, Régészeti Tanszék, Újkortörténeti Tanszék, Történettudományi
Intézet, Vallástudomány Központ
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék
   Modernkori Történeti Tanszék
   Ókortörténeti és Régészeti Tanszék
   Ókortörténeti Tanszék
   Régészeti Tanszék
   Újkortörténeti Tanszék
   Vallástudomány Központ
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MSNM22 Olasz nyelv és irodalom tanára szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár általános iskolai képzési rész
Felelõs tanszék: Olasz Tanszék
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM2201 Olasz nyelv és irodalom tanára szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Olasz Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
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