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Magyar nyelv és irodalom MA szak

Ösvények:
Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szak
MK-1 Törzsképzés
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- A mérföldkőben gyűjtendő: 68 kredit
- Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): MRTN01 (4kr), MRTN02 (44kr), MRTN04 (20kr)

MRTN01 Alapozó képzés
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MRTN0101 (4kr)

MRTN0101 A nyelv- és irodalomtudomány intézményrendszere
Felelős oktatója: Orbán Jolán Dr.

4k

MRTN02 Törzsképzés
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 44kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MRTN0201 (6kr), MRTN0202 (6kr), MRTN0203 (4kr), MRTN0204 (4kr), MRTN0205 (4kr),
MRTN0206 (4kr), MRTN0207 (4kr), MRTN0208 (4kr), MRTN0209 (4kr), MRTN0210 (4kr)

MRTN0201 A magyar irodalomtudomány történeti és elméleti hagyományai európai
kontextusban
Felelős oktatója: Dr. Milbacher Róbert

6k

MRTN0202 Korszak- és diskurzusformációk az irodalomtudományban
Felelős oktatója: Thomka Beáta Dr.

6k

MRTN0203 Az irodalomtudomány diszkurzív alakzatai (kánon, korszak, episztémé, paradigma)
Felelős oktatója: Mekis János Dr.

4k

MRTN0204 Kritika és tanulmányírás
Felelős oktatója: Kisantal Tamás Dr.

4k

MRTN0205 Papír alapú és digitális szöveggondozás
Felelős oktatója: Laczkó András Dr.
MRTN0206 Újabb nyelvelméletek
Felelős oktatója: Alberti Gábor Dr.

4k
4k

MRTN0207 Nyelvtörténeti és névtani kutatások
Felelős oktatója: Székely Gábor Dr.

4k

MRTN0208 Nyelv és társadalom
Felelős oktatója: Gúti Erika Dr.
MRTN0209 A magyar nyelv leírása
Felelős oktatója: Medve Anna Dr.

4k
4k

MRTN0210 Alkalmazott nyelvészeti szeminárium
Felelős oktatója: Szűcs Tibor Dr.

4k

MRTN04 Szakdolgozat
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 20kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MRTN0401 (4kr), MRTN0402 (4kr), MRTN0403 (4kr), MRTN0404 (8kr)

MRTN0401 Szakdolgozati szeminárium 1.

4k

MRTN0402 Szakdolgozati szeminárium 2.

4k

MRTN0403 Szakdolgozati szeminárium 3.

4k

MRTN0404 Szakdolgozat

8k

MK-2 Szakirány
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- A mérföldkőben gyűjtendő: 40 kredit
- Ezen kötelezően választandó képzési program(ok)ból teljesíteni kell 1 darabot: ALKRANM1 (40kr), ALNRANM1 (40kr), IRTRANM1 (40kr),
KMIRANM1 (40kr), LENRANM1 (40kr), MMIRANM1 (40kr), NTKRANM1 (40kr), OIKRANM1 (40kr), RMIRANM1 (40kr), SZIRANM1 (40kr)

MK-3 Szabadon választható tárgyak
- A mérföldkőben gyűjtendő: 12 kredit
- Ezen tárgyakból kell gyűjteni 12 kreditet: MRTN05
- Ezen képzési programokból kell gyűjteni 12 kreditet: MASTANM1

MRTN05 Választható tárgyak
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MRTN0501 Választható tárgyak
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Magyar nyelv és irodalom MA szak
Kód: MAGTANM2/14-15-1
Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2015.06.30. 11:27:00
Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2014.10.20. 10:32:26
A végzettség megnevezése: ""
Tagozat: Nappali. Képzési szint: MA/MSC
Összesen: 120 kredit. Félévek száma: 4. Tantermi órák száma: . Gyakorlati képzés: %.
Leírás:
1. A mesterképzési szak megnevezése: magyar nyelv és irodalom (Hungarian Language and Literature Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Hungarian Language and Literature
- választható specializációk: régi magyarországi irodalom; klasszikus magyar irodalom; modern magyar irodalom;
összehasonlító irodalom- és kultúratudomány; irodalomtudomány; általános nyelvészet; történeti nyelvészet; leíró
nyelvészet; beszédtudomány; szövegtan és stilisztika; nyelv-társadalom-kultúra; funkcionális kognitív nyelvészet;
alkalmazott nyelvészet, (Early Hungarian Literature; Classical Hungarian Literature; Modern Hungarian Literature;
Comparative Literary and Cultural Studies; Literary Studies; General Linguistics; Historical Linguistics; Descriptive
Linguistics; Speech Studies; Text Linguistics and Stylistics; Language, Society, Culture; Functional Cognitive
Linguistics; Applied Linguistics)
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: magyar nyelv és irodalom alapképzési szak, továbbá a
főiskolai szintű magyar nyelv és irodalom szak.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a
modern filológia, a szabad bölcsészet és a történelem képzési ág alapszakjai, valamint az ókori nyelvek és kultúrák
alapképzési szak.
4.3. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá
azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága
elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2-6 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 24-48 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
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6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 60%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett irodalomtudományi és nyelvtudományi ismereteik
birtokában képesek az irodalmi olvasás technikáinak alkalmazására, elkülönítve azt más olvasásmódoktól; átfogóan
ismerik a magyar és a világirodalom történetét, a hazai és a nemzetközi irodalomelmélet jelentős eredményeit,
elmélyültebben ismerik egy korszak vagy jelenség irodalmi problémáit. Ismerik a nyelvhasználat, a társadalom és
kultúra egymást föltételező összefüggésrendszerét, a nyelvhasználat társadalmi és területi tagolódását, a mai
kommunikációs formák és területek időszerű kérdéseinek kifejtő-leíró közvetítési módjait. Birtokolják az egyetemes
és a magyar nyelvtudomány valamennyi elméleti és történeti részterülete alapvető ismereteit. Megfelelő
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a nyelv és az irodalom mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához szükséges kutatási
módszereket,
- a magyar és az európai irodalom és kultúra kiemelkedő alkotásait,
- a mai nyelvhasználati és nyelvi kulturális kihívásokra adható válaszokat,
- a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségekről szerzett tudás gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit,
- a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseit és azok kapcsolatait,
- a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát, mely képessé teszi őket az irodalomtudományban és a
nyelvtudományban, illetve interdiszciplináris területeken az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus
értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák megértése és megoldása
terén önálló tevékenység kifejtésére és eredeti ötletek felvetésére, valamint a feladatok szakmailag magas szinten
és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására,
- az irodalomtudományban és a nyelvtudományban, illetve interdiszciplináris területeken az aktuális kutatások és a
tudományos munka kritikus értékelésére,
- eredeti látás- és gondolkodásmód birtokában a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségekről szerzett tudás
gyakorlati alkalmazására,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei megértésének elmélyítésére
és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására,
- különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és
szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,
- alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint az irodalommal, a nyelvvel és kultúrával
összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására,
- a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikálni, továbbá az információkat, érveket és elemzéseket
szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző nézőpontok szerint magas szinten bemutatni.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- motiváció, elkötelezettség és minőségtudat az irodalom, a nyelv és a kultúra vonatkozásában,
- a nyelvvel, irodalommal és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési képessége,
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- együttműködési készség,
- kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás,
- fogalmi gondolkodás,
- az absztrakció képessége,
- kritikai attitűd,
- értékközpontúság.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök
2-6 kredit:
a nyelv- és irodalomtudománynak a társadalommal mint kulturális rendszerrel kialakított kapcsolatrendszere, a
tudomány gyakorlati alkalmazásának, eredményei elfogadtatásának feltételei és módszerei; a nyelv- és
irodalomtudomány szervezeti keretei, legfontosabb színterei, az információt szolgáltató intézmények ismeretei.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 24-48 kredit:
a magyar irodalomtudomány történeti és elméleti hagyományai európai kontextusban, korszak- és
diskurzusformációk az irodalomtudományban, az irodalomtudomány diszkurzív alakzatai (kánon, korszak,
episztémé, paradigma), kritika és tanulmányírás, papír alapú és digitális szöveggondozás, újabb nyelvelméletek,
nyelvtörténeti és névtani kutatások, nyelv és társadalom, beszédtudományok, a magyar nyelv leírása, leíró
nyelvtani ismeretek (fonológia, morfológia, szintaxis), nyelvfejlesztési ismeretek, kulturális nyelvészet, alkalmazott
nyelvészet.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 60-80 kredit:
differenciált szakmai ismeretek: 40-60 kredit
Választható specializációk:
régi magyarországi irodalom: propedeutika: kritikatörténet, textológia; műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet;
szövegolvasás, interpretáció; az irodalom medialitása, társművészetek;
klasszikus magyar irodalom: propedeutika: kritikatörténet, textológia; műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet;
szövegolvasás, interpretáció; az irodalom medialitása, társművészetek;
modern magyar irodalom: propedeutika: kritikatörténet, textológia; műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet;
szövegolvasás, interpretáció; az irodalom medialitása, társművészetek;
összehasonlító irodalom és kultúratudomány: nyelv, szöveg, irodalom; technika, médium, művészet; irodalom és
társművészetek; a kultúra intézményei és regiszterei; komparatisztika;
irodalomtudomány: az irodalom- és kultúratudomány története és elmélete; irodalom és medialitás, kulturális
praxisok; poétika és retorika; a szöveg- és diskurzuselemzés módjai; az interpretáció elmélete és gyakorlata;
irodalomtudományi irányzatok a hermeneutika után;
általános nyelvészet: kutatásmódszertan; a nyelvleírás elméletei; nyelvtipológia; szemantika és szemiotika; nyelvi
szintek; kontrasztív nyelvészet; lexikológia; korpusz- és számítógépes nyelvészet; speciális nyelvészeti ismeretek;
történeti nyelvészet: kutatásmódszertan; uralisztika; a magyar nyelv rendszertörténete; a nyelvtörténet forrásai; a
szókészlet története; történeti dialektológia és szociolingvisztika; történeti névtan; névelmélet; speciális nyelvészeti
ismeretek;
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leíró nyelvészet: kutatásmódszertan; a nyelvleírás elméletei; szemantika és szemiotika; nyelvi szintek; kontrasztív
nyelvészet; a diskurzusok grammatikája; korpusz- és számítógépes nyelvészet; speciális nyelvészeti ismeretek;
beszédtudomány: kutatásmódszertan; a beszéd folyamata; beszédelemzések; kommunikáció és retorika; leíró
dialektológia és szociolingvisztika; speciális nyelvészeti ismeretek;
szövegtan és stilisztika: kutatásmódszertan; pragmatika; a szöveg nyelvészeti leírása; stíluselméletek; az irodalom
nyelvisége; diskurzuselemzés; szöveg- és stíluselemzés; speciális nyelvészeti ismeretek;
nyelv-társadalom-kultúra: kutatásmódszertan; geolingvisztika; történeti dialektológia és szociolingvisztika; leíró
dialektológia és szociolingvisztika; kommunikáció és retorika; nyelvi tervezés, nyelvpolitika; nyelv, média,
informatika; élőnyelvi terepgyakorlat; speciális nyelvészeti ismeretek.
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú
nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag
elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a magyar alapképzési szak világirodalom, régi
magyarországi irodalom, klasszikus magyar irodalom, modern magyar irodalom, irodalomelmélet, nyelvtörténet,
finnugrisztika, nyelv és társadalom, kommunikáció szóban és írásban, helyesírás, fonetika, leíró magyar nyelvtan
ismeretköreiből. A hiányzó krediteket (legfeljebb 20 kredit) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
Módszer:
Idegennyelv-ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú
nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag
elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
A szakért felelős oktató :Prof. Dr. habil Alberti Gábor DSc tanszékvezető egyetemi tanár
Értékelés:
Az ismeretek ellenőrzésének rendszere:
Az ismeretek ellenőrzése a kurzusok jellegétől függ:
– előadások esetén kollokvium (szóbeli és/vagy írásbeli);
– gyakorlatok (szemináriumok) esetén folyamatos szóbeli ellenőrzés, zárthelyi vagy szemináriumi dolgozat (esszé,
kiselőadás);
– szakdolgozat
- záróvizsga
ZÁRÓVIZSGA:
A záróvizsga célja, hogy a jelölt bemutassa a szakon szerzett ismereteit,
valamint hogy bizonyítsa, képes az elsajátított ismeretek szintetizálására, a tudományos munkához szükséges
kezdeti lépések megtételére, valamint a tudományos szakpróza nyelvén való értekezésben megkívánt módszertani
és stiláris eljárások alkalmazására
A záróvizsga tartalmának, szerkezetének bemutatása:
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A záróvizsgára bocsátás feltételei:
- Abszolutórium megszerzése.
- A konzulens és egy opponens által bírált és elfogadott (min. 100 000 n
terjedelmű) diplomamunka a választott speciális program témájában.
A záróvizsga részei:
A konzulens és az opponens a diplomamunkát 1-100 ponttal értékelik. A diplomamunka megvédését a záróvizsgabizottság 1-100 ponttal értékeli. A
komplex szóbeli vizsga mindkét részét 1-100 ponttal értékeli a záróvizsga-bizottság. A hallgató így összesen 500
pontot érhet el a záróvizsgán. Az értékelés a következő arányok szerint történik:
0-250 pont (0-50%): elégtelen (1)
251-310 pont (51-62%): elégséges (2)
311-375 pont (63-75%): közepes (3)
376-440 pont (76-88%): jó (4)
441-500 pont (89-100%): jeles (5)
Az MA-oklevél minősítését a záróvizsga eredménye adja.

- A diplomamunka megvédése bizottság előtt.
- Komplex szóbeli záróvizsga, ahol a hallgató számot ad arról, hogy a
képzési célokban meghatározott ismereteket és készségeket birtokolja, képes azokat összefüggéseiben kezelni és
alkalmazni. A komplex záróvizsga két részből tevődik össze: az egyik rész a differenciált szakmai anyag
ismereteiből áll, a másik rész az elméleti alapozó képzés és a szakmai törzsanyag ismereteit valamint a
kutatásmódszertani ismereteket öleli fel.
A záróvizsga eredménye tanulmányaikat 2009. januárjától megkezdők számára:
A konzulens és az opponens a diplomamunkát 1-100 ponttal értékelik. A diplomamunka megvédését a záróvizsgabizottság 1-100 ponttal értékeli. A
komplex szóbeli vizsga mindkét részét 1-100 ponttal értékeli a záróvizsga-bizottság. A hallgató így összesen 500
pontot érhet el a záróvizsgán. Az értékelés a következő arányok szerint történik:
0-250 pont (0-50%): elégtelen (1)
251-310 pont (51-62%): elégséges (2)
311-375 pont (63-75%): közepes (3)
376-440 pont (76-88%): jó (4)
441-500 pont (89-100%): jeles (5)
A záróvizsga eredménye tanulmányaikat 2013. szeptembertől megkezdők számára:
A konzulens és az opponens is a diplomamunkát 0-100 ponttal értékelik. (A szakdolgozatra adandó érdemjegy
kiszámítása: (0–50 pont: 1; 51–62 pont: 2; 63–75 pont: 3; 76–88 pont: 4; 89–100 pont: 5.)
TVSZ 59.§
(12) Amennyiben a szakdolgozat két bírálója által javasolt érdemjegy közötti különbség több mint kettő, vagy ha
az egyik bíráló elégtelenre értékei a szakdolgozatot, a szakfelelős kijelölhet egy harmadik bírálót is.
13) Amennyiben a szakdolgozat bírálata során legalább két bíráló által javasolt érdemjegy elégtelen, a
szakdolgozat nem bocsátható védésre. Ebben az esetben a hallgatónak a szakfelelős által megadott határidőn belül
új szakdolgozatot kell készítenie.
(14) Amennyiben a benyújtott szakdolgozat sérti a szerzői jogokat minősítése elégtelen (1), továbbá a
szakdolgozat készítőjével szemben a szakfelelős fegyelmi eljárást kezdeményez a dékánnál
A záróvizsga mind az öt eleme egy-egy részjeggyel értékelendő:
1. A konzulens és az opponens a diplomamunkát 0-100 ponttal értékelik, amelyből a következő módon kell az
érdemjegyet meghatározni: 0–50 pont: 1; 51–62 pont: 2; 63–75 pont: 3; 76–88 pont: 4; 89–100 pont: 5.
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2. A diplomamunka megvédését a záróvizsga-bizottság ötfokozatú érdemjeggyel értékeli.
3. A komplex szóbeli vizsga mindkét részét ötfokozatú érdemjeggyel értékeli a záróvizsga-bizottság.
A záróvizsga végső jegye az öt részjegy egész számra kerekített (a kerekítés szabályai szerinti) átlaga.
Amennyiben az 5 részjegyből az egyik elégtelen, akkor az egész záróvizsga elégtelen. Amennyiben a hallgató
valamelyik részvizsgát elégtelenre teljesítette, akkor ebből a részből újra kell vizsgáznia. A nem elégtelennel zárt
részjegyeket kizárólag a következő szemeszterre lehet átvinni. Ha a részvizsga az ismétlés alkalmával is elégtelen,
akkor az egész záróvizsga elégtelennek minősül és a teljes záróvizsgát meg kell ismételni.
Az MA-oklevél minősítését a záróvizsga eredménye adja.
Kitüntetéses oklevelet az a hallgató kaphat, akinek a záróvizsga eredménye és annak valamennyi részjegye
5(jeles), tanulmányai során 4(jó) érdemjegynél rosszabb osztályzata nem volt.
Záróvizsga témakörök: http://www.btk.pte.hu/menu/356/84
Képzési program gazdatanszéke: Nyelvtudományi Tanszék
A képzési programért felelős tanszékek:
Kari Hivatal
Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Nyelvtudományi Tanszék

A képzés felépítése:
Ez a képzési program egy darab teljesítési útvonalból (ösvényből) áll. A szakirányválasztást alárendelt (behívott)
képzési programok biztosítják, amelyekből kötelező választani. Az alárendelt képzési programokban gyűjtött
kreditek beleszámítanak ebbe a tantervbe a megfelelő mérföldköveknél.
Ebben a képzési programban szerepel (egy vagy több) alárendelt (behívott) képzési program, kötelezően,
kötelezően választandóan vagy kreditgyűjtésre szolgálóan valamely mérföldkőhöz rendelve. Az ilyen képzési
programok tantervi struktúráját a rövidítésükre klikkelve, külön ablakban lehet megtekinteni. A behívott képzési
programokba az adott képzést kiválasztva kell kurzust felvenni, vagyis nem ezen, a tartalmazó képzésen keresztül!
Ugrás a modulokhoz

A képzés ösvényei:
Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szak

Ösvény megnevezése: Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szak
Az ösvényben teljesítendő kredit: 120 kr.
Az ösvényben minden mérföldkő teljesítése kötelező!

Az ösvény mérföldkövei:
MK-1 Törzsképzés
A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 68 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): MRTN01 (4kr), MRTN02 (44kr), MRTN04 (20kr)
MK-2 Szakirány
A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 40 kredit
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Ezen kötelezően választandó behívott képzési program(ok)ból teljesíteni kell 1 darabot: ALKRANM1 (40kr),
ALNRANM1 (40kr), IRTRANM1 (40kr), KMIRANM1 (40kr), LENRANM1 (40kr), MMIRANM1 (40kr),
NTKRANM1 (40kr), OIKRANM1 (40kr), RMIRANM1 (40kr), SZIRANM1 (40kr)
MK-3 Szabadon választható tárgyak
A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 12 kredit
Ezen tárgyakból kell gyűjteni 12 kreditet: MRTN05
Ezen behívott képzési programokból kell gyűjteni 12 kreditet: MASTANM1

A képzés moduljai:
Ugrás az ösvényekhez
MRTN, Magyar nyelv és irodalom MA szak modul

Ugrás az ösvényekhez

Képzési programhoz kapcsolt tárgyak modulonként:
[Vissza]

MRTN Magyar nyelv és irodalom MA szak modul
MRTN01 Alapozó képzés

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szak
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató: Orbán Jolán Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MRTN0101 (4kr)
Tárgyeleme(i):
MRTN0101 A nyelv- és irodalomtudomány intézményrendszere
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Modern
Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató(k): Orbán Jolán Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 30 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 1. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Leírás:
A tantárgy leírása:
Az ismeretkörben a magyar szak alaptudományainak szervezeti keretei, legfontosabb színterei, az
akadémiai, egyetemi, könyvtári és más részhálózatok információinak tárgyalására kerül sor. A tárgy
vizsgálata lehetőséget kínál arra, hogy a hallgatók alapvető tájékozottságot nyerjenek a nyelvi és
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kulturális cselekvés tudományának jelenkori intézményes hátteréről, az intézmények felépítéséről.
Ezzel párhuzamosan feltárjuk az intézmények társadalomtörténeti, kultúratörténeti és médiatörténeti
kontextusát, valamint a közöttük lévő kapcsolatokat.
Kötelező olvasmányok:
Intézményesség és kulturális közvetítés, szerk. Bónus Tibor, Kelemen Pál, Molnár Gábor Tamás,
Budapest, Ráció, 2005.
Teljesítmény – autonómia – hagyomány: A XXI. század korszerű Magyar Akadémiája, szerk. Fábri
György, Bp., MTA, 2006.
Terts István, Nyelvtudomány, in Magyarország a XX. században, I—VI, főszerk. Kollega Tarsoly István,
Szekszárd, Babits, 1996—2000, V, 209—234.
Pusztay János, Uralisztika, uo., 235—249.

MRTN02 Törzsképzés

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szak
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 44kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MRTN0201 (6kr), MRTN0202 (6kr), MRTN0203 (4kr), MRTN0204 (4kr), MRTN0205 (4kr), MRTN0206 (4kr),
MRTN0207 (4kr), MRTN0208 (4kr), MRTN0209 (4kr), MRTN0210 (4kr)
Tárgyeleme(i):
MRTN0201 A magyar irodalomtudomány történeti és elméleti hagyományai európai kontextusban
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 6kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Modern
Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Milbacher Róbert
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 6 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 60 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 1. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Leírás:
A tantárgy leírása:
Az ismeretkör az irodalommal való módszeres foglalkozás történetét, korszakait, európai
kapcsolatait és legfontosabb művelőinek megismertetését foglalja magába. A kurzus a magyar
irodalomtudomány történetének nagy korszakai, leginkább kiemelkedő eredményei mellett egyes,
szemináriumi dolgozat formájában, egyéni munkával feldolgozandó részterületeket is vizsgálat alá
vesz.
Kötelező olvasmányok:
A magyar kritika évszázadai, I—II, szerk. Csetri Lajos, Tarnai Andor, al., Budapest, Szépirodalmi, 1981.
Tarnai Andor, „A magyar nyelvet írni kezdik”: Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon,
Budapest, Akadémiai, 1984.
Bartók István, "Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk": irodalmi gondolkodás Magyarországon
1630-1700 között, Budapest, Akadémiai—Universitas, 1998.
Dávidházi Péter, Egy nemzeti tudomány születése: Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet,
Budapest, Universitas, 2004.
S. Varga Pál, A nemzeti költészet csarnokai, Budapest, Balassi, 2005.
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MRTN0202 Korszak- és diskurzusformációk az irodalomtudományban
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 6kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Modern
Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató(k): Thomka Beáta Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 6 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 60 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 1. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Leírás:
A tantárgy leírása:
Az ismeretkör egyrészt a periodizációs kérdések, a korszakküszöb, a nagy történetek kérdését,
másrészt az egyes korszakok kialakulásának tudománytörténetét tartalmazza.
Kötelező olvasmányok:
Kánon és olvasás. Kultúra és közvetítés, szerk. Bengi László, Sz. Molnár Szilvia, Budapest, FISZ, 2003.
Hansági Ágnes: Klasszikus – korszak – kánon, Budapest, Akadémiai, 2003.
Kulcsár Szabó Ernő: Történetiség – megértés – irodalom, Budapest, Universitas, 1995
Paul Ricoeur: Emlékezet – felejtés – történelem, in Narratívák, 3., szerk. Thomka Beáta, Bp, Kijárat,
1999.
Irodalmi kánon és kanonizáció, szerk. Rohonyi Zoltán, Budapest, Osiris, Láthatatlan Kollégium, 2001.
MRTN0203 Az irodalomtudomány diszkurzív alakzatai (kánon, korszak, episztémé, paradigma)
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Modern
Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató(k): Mekis János Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 60 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 3. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Leírás:
A tantárgy leírása:
Az ismeretkör oktatásának célja elsajátíttatni az irodalmi jelenség vizsgálatának tudományelméleti
alapfogalmait, másrészt a fogalmak különböző időszakokban és a társtudományokban történő
alkalmazását úgy, hogy a hallgató megismeri az irodalomtudomány, illetve a társtudományok
különböző korszakaiban használt logikáját, illetve a tudományközi kapcsolatok típusait.
Kötelező olvasmányok:
Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai, szerk. Bednanics Gábor, Bengi László, Kulcsár Szabó Ernő,
Szegedy-Maszák Mihály, Budapest, Osiris, 2000.
Kulcsár Szabó Ernő, Irodalom és hermeneutika, Budapest, Akadémiai, 2000.
Michel Foucault, A szavak és a dolgok: A társadalomtudományok archeológiája, Budapest, Osiris, 2000.
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Hans Robert Jauss, Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika: Irodalomelméleti
tanulmányok, Budapest, Osiris, 1999.
MRTN0204 Kritika és tanulmányírás
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Modern
Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató(k): Kisantal Tamás Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 60 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 3. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Leírás:
A tantárgy leírása:
A tudományos írásmű típusai: monográfia, kritika, esszé. A tudományos írásmű szerkezeti elemei, az
írás módszertani kérdései: témafelvetés, hivatkozási típusok, vitakultúra. A szeminárium a tudományos
írásmű elkészítésének az alapszakon megszerzett ismereteit mélyíti el azzal, hogy a hallgatók által
elkészített önálló publikációihoz kapcsolódik, s e munka során járul hozzá a tudományos írásmű mellett
a konferencia-előadás, a hozzászólás, a tudományos vita előírásainak gyakorlatban történő
elsajátításához.
Kötelező olvasmányok:
Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot?, Budapest, Gondolat, 1991.
Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve, Budapest, Osiris, 2005.
Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége, Budapest, Typotex, 2004.
Szegedy-Maszák Mihály: „Minta a szőnyegen”. A műértelmezés esélyei, Budapest, Balassi, 1995.

MRTN0205 Papír alapú és digitális szöveggondozás
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Kari Hivatal, Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi
Tanszék, Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató(k): Laczkó András Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 60 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 4. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Kari Hivatal
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Leírás:
A tantárgy leírása:
A szöveggondozás alapvető fogalmai. Forrás- és hagyományozástípusok. A szövegváltozatok
értékelése. A szöveg és az apparátus. A digitális szöveggondozás adattípusainak egymáshoz rendelése,
a képi és a szöveges tárolás típusai.
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Kötelező olvasmányok:
Bakonyi Géza: A hálózat használata a nyelv- és irodalomtudomány területén, NIIF Információs Füzetek,
I. 12. 6, Bp., 1997. július.
Filológia és digitális barbárság. Az ELTE BIÖP Tanulmányi Napja előadásai és hozzászólásai,
http://magyar-irodalom.elte.hu/biop/barbar/, 2007. november 15.
Horváth Iván: Magyarok Bábelben, Szeged, JATEPress, 2000.
MRTN0206 Újabb nyelvelméletek
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató(k): Alberti Gábor Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 60 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 1. szemeszterében.
Leírás:
A tantárgy leírása:
Az ismeretkörben a hallgatók bevezetést kapnak a mai nemzetközi nyelvtudományi kutatások fő
irányaiba: egyrészt a fontos generatív, posztgeneratív, posztstrukturalista nyelvleírásokba (ilyen pl. a
LFG, az optimalitáselmélet), másrészt a funkcionális és kognitív nyelvelméletekbe és módszertanokba.
Kötelező olvasmányok:
Joan Bresnan: Lexical Functional Syntax, Oxford, Blackwell, 2000.
Strukturális magyar nyelvtan, I. Mondattan, szerk. Kiefer Ferenc, Bp., Akadémiai, 1992.
Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet, Bp., Corvina, 2000.
Barbara H. Partee, Alice ter Meulen, Robert P. Wall: Mathematical Methods in Linguistics, Kluwer, 1990.
Handbook of Logic and Language, edd. Johan van Benthem, Alice ter Meulen, Amsterdam—Cambridge,
Mass, Elsevier—MIT, 1990.
MRTN0207 Nyelvtörténeti és névtani kutatások
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató(k): Székely Gábor Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 60 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 2. szemeszterében.
Leírás:
A tantárgy leírása:
A történeti nyelvészet, valamint a névkutatás főbb témaköreinek, kutatási módszereinek bemutatása
művelődéstörténeti megalapozással.
Kötelező olvasmányok:
Kiss Jenő: Tájszótárírás és tájszótárak, Magyar Nyelvőr, 4 (126), 391-415.
Kiss Jenő, Pusztai Ferenc: Magyar Nyelvtörténet, Bp., Osiris, 2005.
Hoffmann István: Magyar helynévkutatás: 1958—2002, Debrecen, DE MNYT, 2003.
Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai, szerk. B. Gergely Piroska, Hajdú Mihály, Budapest
—Miskolc, 1987.
MRTN0208 Nyelv és társadalom
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
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Felelős oktató(k): Gúti Erika Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 60 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 3. szemeszterében.
Leírás:
A tantárgy leírása:
A nyelvhasználat, a társadalom és a kultúra egymást föltételező összefüggésrendszere, a
nyelvhasználat társadalmi és területi tagolódása; nyelvhasználati és nyelvi kulturális kihívások.
Kötelező olvasmányok:
Társadalom és nyelv. Szociolingvisztikai írások, szerk. Pap Mária – Szépe György, Bp., Gondolat, 1975.
Ronald Wardhaugh: Szociolingvisztika, Bp., Osiris, 2002.
Language in Culture and Society. A Reader in Linguistics and Anthropology, ed. Dell Hymes, New York,
etc., Harper & Row, 1964.
A magyar nyelv társadalmi változatai, in A magyar nyelv kézikönyve , szerk. Kiefer Ferenc,
Bp., Akadémiai, 2003, 14-18. fejezet, 323-421. o.
MRTN0209 A magyar nyelv leírása
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató(k): Medve Anna Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 60 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 1. szemeszterében.
Leírás:
A tantárgy leírása:
A tantárgy célja, hogy a gyakorlat szintjén is megismertesse a hallgatókat a magyar nyelv leírásának
legfontosabb irányzataival, bemutassa a közelmúlt kutatási eredményeit: a klasszikus, a
transzformációs generatív és a funkcionális (kognitív) nyelvelmélet terén a különböző nyelvi szinteken
(fonetikai, fonológiai, morfológiai, szintaktikai kutatások bemutatása), az egyes szintek kapcsolatának
értelmezését az egyes irányzatokban. A hallgatók megismerkednek az egyetemes hatókörű elméletek
és módszertanok magyar nyelvet érintő specifikus jellemzőivel.
Kötelező olvasmányok:
Keszler Borbála szerk.(2003):Magyar grammatika. Tankönyvkiadó, Budapest
É.Kiss Katalin – Kiefer Ferenc – Siptár Péter (2003):Új magyar nyelvtan.Osiris, Budapest
Kiefer Ferenc és Siptár Péter szerk. (2001): A magyar nyelv kézikönyve. Akadémiai, Budapest
Szilágyi N. Sándor (1996): Hogyan teremtsünk világot? Rávezetés a nyelvi világ vizsgálatára.
Kolozsvár
MRTN0210 Alkalmazott nyelvészeti szeminárium
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató(k): Szűcs Tibor Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 60 óra
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A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 2. szemeszterében.
Leírás:
A tantárgy leírása:
Az emberi kommunikáció, a kogníció, a nyelvhasználat, a társadalom, a kultúra, az oktatás, a politika
stb. összefüggésrendszerének feltárása. Az alkalmazott nyelvészet alapvető fogalmainak, elméleteinek
és módszereinek áttekintése. A nyelvtudomány eredményeinek társadalmi hasznosíthatósága a
gyakorlat és az interdiszciplinaritás kettős közvetítésében.
Kötelező olvasmányok:
Gósy Mária: Pszicholingvisztika. Corvina Kiadó, Budapest, 1999.
Kiss Jenő: Társadalom és nyelvhasználat. Szociolingvisztikai alapfogalmak. Nemzeti Tankönyvkiadó.
Budapest. 1995. 318 p.
Wardhaugh, R.: Szociolingvisztika. Osiris Kiadó. Budapest. 2002.

MRTN04 Szakdolgozat

A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szak
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 20kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
MRTN0401 (4kr), MRTN0402 (4kr), MRTN0403 (4kr), MRTN0404 (8kr)
Tárgyeleme(i):
MRTN0401 Szakdolgozati szeminárium 1.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Modern
Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 30 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 2. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
MRTN0402 Szakdolgozati szeminárium 2.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Modern
Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 30 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 3. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
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MRTN0403 Szakdolgozati szeminárium 3.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Kari Hivatal, Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi
Tanszék, Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 30 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 4. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Kari Hivatal
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
MRTN0404 Szakdolgozat
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 8kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Modern
Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 8 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szakdolgozat
Várható teljesítési mód: Szakdolgozat (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 0 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 4. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Leírás:
SZAKDOLGOZAT
A szakdolgozat célja, hogy a jelölt a választott témakörben bizonyítsa szakirodalmi tájékozottságát, a
szakirodalomhoz való kritikai viszonyát, valamint elemző, értékelő készségét.
Empirikus kutatás esetén bizonyítsa, hogy képes tudományos minőségű adatgyűjtésre, az adatok
szakszerű feldolgozására, értékelésére, illetve mindezekből helyes következtetések levonására.
Tükrözi a hallgató tájékozódását a témára vonatkozó hazai és/vagy nemzetközi szakirodalomban,
valamint szakmai ítélőképességét az eredmények elemző, kritikai és összegző áttekintése során.
A tényfeltárás és/vagy az értelmezés területén szakmailag értékelhető eredményt nyújt, és ilyen
módon dokumentálható, hogy a hallgató elsajátította, és alkalmazni tudja a tudományterület fogalmi
eszközeit és módszereit.
A diplomamunkának/szakdolgozatnak meg kell felelnie a szakmai közleményekkel kapcsolatban az
adott tudományterületen támasztott formai
Követelményeknek is.
A szakdolgozati és diplomamunka témák meghatározásának módját, az értékelés általános
szempontjait, a terjedelmet, a beadás határidejét a képzési programok valamint az intézményi
szabályzatok előírásai tartalmazzák.
A szakdolgozat formai kritériumai:
A szakdolgozat belső címlapján az alábbi adatoknak kell szerepelni:
A szakdolgozat címe, szerző neve, szakja, a konzulens oktató neve,
beosztása, tanszéke, a szakdolgozat helye és a benyújtás éve.
A diplomamunka/szakdolgozat terjedelme legalább 100.000 n, amely nem foglalja magában a
tartalomjegyzéket, a jegyzeteket, a bibliográfiát.
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Illusztráció értékű ábrákat, képeket, hangzó anyagot, stb. mellékletben kell a megadott terjedelmen
felül a dolgozathoz fűzni.
A diplomamunkát/szakdolgozatot két példányban kell a Tanulmányi Osztályra
az ütemezésben megadott határidőig leadni. A témavezetőnek a diplomamunkát/szakdolgozatot
elektronikus formátumban elkészítve is le kell adni.
A főszöveget követően kell elhelyezni a függelékeket (illusztrációkat),
A felhasznált irodalom és források jegyzékét. A mellékletekre, függelékekre, jegyzetapparátusra,
bibliográfiára vonatkozóan terjedelmi megkötés nincs.
A szakdolgozatokat kizárólag A/4-es lapra lehet nyomtatni. A szöveg oldal-formázásnak alábbi
kritériumaival:
Margók: fenti, lenti, bal és jobb egyaránt 2,5 cm
Élőfej és Élőláb egyaránt 1,25 cm, Kötésmargó helye: balra
Betűtípus: Times New Roman CE; Betűstílus: Normal; Betűméret: 12
Igazítás: sorkizárt; Behúzás balra: 0 cm; jobbra: 0 cm;
Sorköz 1,5

MRTN05 Választható tárgyak

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyűjtésre szolgál. Kérjük ellenőrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belőle!
A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szak
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Tárgyeleme(i):
MRTN0501 Választható tárgyak
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Modern
Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 1. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
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