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IDŐTERV
MAKSANB1 -

Nyelv és kultúra specializáció

Ösvények:
Magyar nyelv- és irodalom nyelv és kultúra szakirány
MK-1 Nyelvmentori ismeretkör
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- A mérföldkőben gyűjtendő: 16 kredit
- Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NVNB01 (4kr), NVNB02 (4kr), NVNB03 (4kr), NVNB04 (4kr)

NVNB01 Alkalmazott nyelvészeti áttekintés
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NVNB0101 (4kr)

NVNB0101 Alkalmazott nyelvészeti áttekintés
Felelős oktatója: Szűcs Tibor Dr.

4k

NVNB02 A magyar mint idegen nyelv (oktatása, a magyar kultúra bemutatása
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NVNB0201 (4kr)

NVNB0201 A magyar mint idegen nyelv (oktatása, a magyar kultúra bemutatása
Felelős oktatója: Szűcs Tibor Dr.

4k

NVNB03 Szociolingvisztika és nyelvpolitika
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NVNB0301 (4kr)

NVNB0301 Szociolingvisztika és nyelvpolitika
Felelős oktatója: Szűcs Tibor Dr.

4k

NVNB04 Fordítás és tolmácsolás, szaknyelvek, többnyelvűség, számítógépes nyelvészet
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NVNB0401 (4kr)

NVNB0401 Fordítás és tolmácsolás, szaknyelvek, többnyelvűség, számítógépes
nyelvészet
Felelős oktatója: Szűcs Tibor Dr.
MK-2 Nyelvtechnológiai ismeretkör
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- A mérföldkőben gyűjtendő: 12 kredit
- Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NVNB05 (4kr), NVNB06 (4kr), NVNB07 (4kr)

NVNB05 Grammatikák és programok
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NVNB0501 (4kr)

NVNB0501 Grammatikák és programok
Felelős oktatója: Alberti Gábor Dr.

4k

NVNB06 A nyelvi forma (fonológia, morfológia, szintaxis)
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NVNB0601 (4kr)

NVNB0601 A nyelvi forma (fonológia, morfológia, szintaxis)
Felelős oktatója: Medve Anna Dr.

4k

NVNB07 A nyelvi jelentés (szemantika, pragmatika, diskurzuselemzés)
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NVNB0701 (4kr)

NVNB0701 A nyelvi jelentés (szemantika, pragmatika, diskurzuselemzés)
Felelős oktatója: Alberti Gábor Dr.
MK-3 Finnugor ismeretkör
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- A mérföldkőben gyűjtendő: 12 kredit
- Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NVNB08 (4kr), NVNB09 (4kr), NVNB10 (4kr)

NVNB08 Finnugor nyelvészet
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NVNB0801 (4kr)

NVNB0801 Finnugor nyelvészet
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Felelős oktatója: Székely Gábor Dr.
NVNB09 Finn nyelv és kultúra
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NVNB0901 (4kr)

NVNB0901 Finn nyelv és kultúra
Felelős oktatója: Székely Gábor Dr.

4k

NVNB10 Egy szabadon választott uráli nyelv és kultúra megismerése
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NVNB1001 (4kr)

NVNB1001 Egy szabadon választott uráli nyelv és kultúra megismerése
Felelős oktatója: Székely Gábor Dr.
Mk-4 Kutatószemináriumok bármely ismeretkörből
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- A mérföldkőben gyűjtendő: 10 kredit
- Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NVNB11 (6kr), NVNB12 (4kr)

NVNB11 Kutatószeminárium I.
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NVNB1101 (6kr)

NVNB1101 Kutatószeminárium I.
Felelős oktatója: Székely Gábor Dr.

6k

NVNB12 Kutatószeminárium II.
- A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NVNB1201 (4kr)

NVNB1201 Kutatószeminárium II.
Felelős oktatója: Alberti Gábor Dr.
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MAKSANB1 írásos tanterve

Nyelv és kultúra specializáció
Kód: MAKSANB1
Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2014.10.20. 10:46:42
Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2014.10.20. 10:32:12
A végzettség megnevezése: "nyelv és kultúra szakirány"
Tagozat: Nappali. Képzési szint: BA/BSC
Összesen: 50 kredit. Félévek száma: 6. Tantermi órák száma: . Gyakorlati képzés: %.
Leírás:
A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik a nyelvtudomány valamennyi területéről rendelkeznek
alapismeretekkel,
ami alapján a későbbiekben bármely nyelvészeti kutatási területen el tudnak mélyedni, kibontakozó
érdeklődésüknek
megfelelően. Ajánljuk ezt a szakirányt olyanoknak is, akik később pedagógiai képzést is készülnek vállalni, abban
bízva,
hogy ők a középiskolai nyelvtan tantárgynak a szokásosnál motiváltabb és szakmailag műveltebb vezető oktatói
lesznek,
akik e közismereti tárgy megújításában is fontos szerepet fognak betölteni.
Módszer:
Szakirányfelelős: Alberti Gábor
Képzési program gazdatanszéke: Nyelvtudományi Tanszék
A képzési programért felelős tanszékek:
Nyelvtudományi Tanszék

A képzés felépítése:
Ez a képzési program egy darab teljesítési útvonalból (ösvényből) áll. Tehát nincs benne szakirányválasztási
lehetőség. Ezt a tantervi utat kell teljesíteni ahhoz, hogy a képzési program teljesítve legyen.
Ugrás a modulokhoz

A képzés ösvényei:
Magyar nyelv- és irodalom nyelv és kultúra szakirány

Ösvény megnevezése: Magyar nyelv- és irodalom nyelv és kultúra
szakirány
Az ösvényben teljesítendő kredit: 50 kr.
Az ösvényben minden mérföldkő teljesítése kötelező!

Az ösvény mérföldkövei:
MK-1 Nyelvmentori ismeretkör
A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 16 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NVNB01 (4kr), NVNB02 (4kr), NVNB03 (4kr), NVNB04 (4kr)
MK-2 Nyelvtechnológiai ismeretkör
A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 12 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NVNB05 (4kr), NVNB06 (4kr), NVNB07 (4kr)
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MK-3 Finnugor ismeretkör
A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 12 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NVNB08 (4kr), NVNB09 (4kr), NVNB10 (4kr)
Mk-4 Kutatószemináriumok bármely ismeretkörből
A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 10 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NVNB11 (6kr), NVNB12 (4kr)

A képzés moduljai:
Ugrás az ösvényekhez
NVNB, Magyar nyelv- és irodalom nyelv és kultúra szakirány modul

Ugrás az ösvényekhez

Képzési programhoz kapcsolt tárgyak modulonként:
[Vissza]

NVNB Magyar nyelv- és irodalom nyelv és kultúra szakirány modul
NVNB01 Alkalmazott nyelvészeti áttekintés
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar nyelv- és irodalom nyelv és kultúra szakirány
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató: Szűcs Tibor Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
NVNB0101 (4kr)
Tárgyeleme(i):
NVNB0101 Alkalmazott nyelvészeti áttekintés
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
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 őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3. szemeszteresek
Leírás:
Tantárgy leírása:
A tantárgy keretein belül a diákok megismerkedhetnek az alkalmazott nyelvészet történetével és főbb
területeivel, mint például szociolingvisztika, pszicholingvisztika, nyelvtanítás stb.
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.
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NVNB02 A magyar mint idegen nyelv (oktatása, a magyar kultúra bemutatása
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar nyelv- és irodalom nyelv és kultúra szakirány
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató: Szűcs Tibor Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
NVNB0201 (4kr)
Tárgyeleme(i):
NVNB0201 A magyar mint idegen nyelv (oktatása, a magyar kultúra bemutatása
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 4. szemeszteresek
Leírás:
Tantárgy leírása:
Témakörök:
(1) A magyar mint idegen nyelv fogalmi tartalma.
(2) A hungarológia fogalmi tartalma.
(3) E két alapfogalom körül kialakult történeti-tudománytörténeti hagyomány.
(4) A MIH interdiszciplináris összefüggései.
(5) A magyar nyelv tipológiai alkata és areális beágyazottsága.
(6) A magyar nyelv és kultúra közvetítésének intézményes háttere és színterei.
(7) A MIH egységes közvetítésének módszertani alapjai.
(8) A magyaroktatás kommunikatív-funkcionális, illetve kontrasztív-kognitív keretei.
Kötelező olvasmányok:
Éder Zoltán – Kálmán Péter – Szili Katalin: Sajátos rendezőelvek a magyar mint idegen nyelv
leírásában és oktatásában. Dolgozatok a MIH köréből, 5. Budapest 1984.
Giay Béla – Nádor Orsolya (szerk.): A magyar mint idegen nyelv/hungarológia. Tankönyv és
szöveggyűjtemény. Janus/Osiris, Pécs/Budapest 1998 (www.nek.oszk.hu)
Nádor Orsolya: Nyelvpolitika. A magyar nyelv politikai státusváltozásai és oktatása a kezdetektől
napjainkig. BIP, Bp. 2002
Szűcs Tibor: hungarológia. In: Révai Új Lexikona. Babits K. Kft, Szekszárd, 2002. X: 257-261.

NVNB03 Szociolingvisztika és nyelvpolitika
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar nyelv- és irodalom nyelv és kultúra szakirány
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató: Szűcs Tibor Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
NVNB0301 (4kr)
Tárgyeleme(i):
NVNB0301 Szociolingvisztika és nyelvpolitika
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
file:///D|/Veronika%20dokumentumok/dokuk/nyelvészet/egyéb/ossztanterv/maksanb1_tan.html[2016.01.20. 18:18:40]

MAKSANB1 írásos tanterve

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3. szemeszteresek
Leírás:
Tantárgy leírása:
A szociolingvisztika főbb területeinek áttekintése. Területi és társadalmi nyelvváltozatok. Szekuláris
nyelvészet. Nyelvi kontaktjelenségek. A nyelvpolitika mibenléte, elhelyezése a nyelvészeti és
társadalomtudományi diszciplínák között. Az idegennyelv-választás, a kétnyelvű oktatás nyelvpolitikai
elemzése. A nyelvi emberi jogok a nyelvpolitikában.
Kötelező olvasmányok:
Csernusné Ortutay Katalin – Forintos Éva (szerk.): Nyelvi jogok. Veszprém. Veszprémi Egyetemi Kiadó.
Nyelv, politika, oktatás. Kiskönyvtár-sorozat 3. kötet. 2000.
Kiss Jenő: Társadalom és nyelvhasználat. Szociolingvisztikai alapfogalmak. Nemzeti Tankönyvkiadó.
Budapest. 1995.
Szépe György – Pap Mária (szerk.): Társadalom és nyelv. Szociolingvisztikai írások. Gondolat Kiadó.
Budapest. 1975.
Szépe György – Derényi András (szerk.): Nyelv, hatalom, egyenlőség. Nyelvpolitikai írások. Corvina
Kiadó. Budapest. 1999.
Wardhaugh, R.: Szociolingvisztika. Osiris Kiadó. Budapest. 2002.

NVNB04 Fordítás és tolmácsolás, szaknyelvek, többnyelvűség, számítógépes
nyelvészet
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar nyelv- és irodalom nyelv és kultúra szakirány
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató: Szűcs Tibor Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
NVNB0401 (4kr)
Tárgyeleme(i):
NVNB0401 Fordítás és tolmácsolás, szaknyelvek, többnyelvűség, számítógépes nyelvészet
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
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 őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 5. szemeszteresek
Leírás:
Tantárgy leírása:
A tantárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek a nyelvészeti megközelítéseken alapuló
legfontosabb fordításelméletekkel és azok gyakorlati alkalmazásával. Betekintést nyerhetnek továbbá a
nyelvtechnológia és a számítógéppel támogatott fordítás eredményeibe, és elsajátíthatják az alapvető
fordítási és tolmácsolási stratégiákat. A hallgatók rövid, általános és szakmai (közgazdasági és jogi
szövegek, Európai uniós dokumentumok stb.) jellegű szövegeken végrehajtott fordítási, tolmácsolási
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gyakorlatokon, valamint fordítások elemzésén, egybevetésén és lektorálásán keresztül szerezhetnek
alapvető készségeket a fordításban és a tolmácsolásban, illetve a különböző fordítási és terminológiai
problémák megoldásában.
Kötelező olvasmányok:
Klaudy Kinga: Fordítás I Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Angol, német, orosz fordítástechnikai
példatárral. Scholastica, Budapest, 1997.
Klaudy Kinga: Fordítás II. Bevezetés a fordítás elméletébe. Scholastica, Budapest, 1999.
Fordításelméleti Füzetek. Az MTA I. Oszt. Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottságának Kiadványa
Modern Filológiai Közlemények. A ME Modern Filológiai intézetének közleményei
Fordítástudomány (Tanulmányok az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés elmélete, gyakorlata és
oktatása témaköréből). Az ELTE BTK FTK kiadványa

NVNB05 Grammatikák és programok
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar nyelv- és irodalom nyelv és kultúra szakirány
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató: Alberti Gábor Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
NVNB0501 (4kr)
Tárgyeleme(i):
NVNB0501 Grammatikák és programok
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
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 őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3. szemeszteresek
Leírás:
Tantárgy leírása:
A hallgatókat szeretnénk megismertetni egyrészt Noam Chomsky generatív szintaktikai keretével,
másrészt ennek matematikai alapjaival, harmadrészt a Chomskyval szemben formális szintaktikai
alternatívát kínáló iskolákkal, mint amilyen például a Fejvezérelt frázisstruktúra-nyelvtan, a Lexikai
funkcionális nyelvtan, a kategoriális nyelvtanok világa. A tanszéken folyó magyar (Alberti, Medve,
Farkas) és "metaelméleti" (Alberti, Viszket, Kleiber) kutatások lényegével is megismertetjük a
hallgatókat.
Kötelező olvasmányok:
Partee, Barbara – G. B. ter Meulen – R. P. Wall: Mathematical Methods in Linguistics, Kluwer Academic
Publ. 1990.
Chomsky, Noam. szerk.: The Minimalist Program, MIT Press, Cambridge, Mass. 1995.
Bresnan, Joan: Lexical Functional Syntax, Blackwell, Oxford. 2000.
Borsley, Robert D.: Modern Phrase Structure Grammar, Blackwell, Oxford & Cambridge. 1996
Tinta-sorozat (Kálmán, Komlósy, Trón)

NVNB06 A nyelvi forma (fonológia, morfológia, szintaxis)
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
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A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar nyelv- és irodalom nyelv és kultúra szakirány
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató: Medve Anna Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
NVNB0601 (4kr)
Tárgyeleme(i):
NVNB0601 A nyelvi forma (fonológia, morfológia, szintaxis)
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
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 tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 4. szemeszteresek
Leírás:
Tantárgy leírása:
A tantárgy keretében megkezdjük a nyelvi adatok ismeretének felhalmozását, a modern
nyelvtudomány szellemében végzünk leíró nyelvészeti adatgyűjtést, hogy ezáltal hátteret biztosítsunk
az elméleti nyelvészeti képzéseknek: áttekintjük a szófaji felosztások jogosultságát, morfémákat és
allomorfokat határozunk meg disztribúciós módszerrel, és különös hangsúlyt fektetünk a vonzatok és
argumentumok vizsgálatára, elkülönítésére. Hogy a magyar nyelv leíró szemléletű vizsgálatát még
alaposabbá tegyük, a vizsgált témakörökben az adatgyűjtés mellett azzal is foglalkozunk, hogy az adott
jelenséget hogyan lehetne idegen anyanyelvűek számára megérthetővé és elsajátíthatóvá tenni. Az
oktatott kurzusok célja a nyelvi adatok elsajátíttatásán túl annak felismertetése, hogy a magyar
nyelvészet és az egységes nyelvtudomány eredményeinek összevetése mindegyik terület számára sok
eredménnyel jár: egyrészt a magyar nyelv tanulmányozása során elért eredmények segítenek
megoldani más nyelvek megoldhatatlannak látszó problémáit, másrészt az univerzális grammatikára
vonatkozó megállapítások segíthetnek felismerni a magyar nyelvi jelenségek mögött rejlő rendszer
felismerését.
Kötelező olvasmányok: (szerző, cím, kiadó, kiadás helye, éve)
É. Kiss Katalin – Kiefer Ferenc – Siptár Péter szerk.: Új magyar nyelvtan 2. kiadás. Osiris, Budapest,
1999.
Kálmán László szerk.: Magyar leíró nyelvtan. Mondattan I., Tinta Kiadó, Bp. 2001.
Kiefer Ferenc szerk.: Strukturális magyar nyelvtan 3. Morfológia, Akadémiai Kiadó, Bp. 2000. 75-137.
oldal
Komlósy András: Régensek és vonzatok In: Kiefer Ferenc szerk.: Strukturális magyar nyelvtan. I.
Mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992.
Komlósy András szerk.: A mondatok közvetlen összetevős szerkezete. Kísérleti munkafüzet. Magyar
nyelv a gimnázium II. osztálya számára. Készítette: a Fiatal Nyelvészek Munkaközössége, 1980.

NVNB07 A nyelvi jelentés (szemantika, pragmatika, diskurzuselemzés)
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar nyelv- és irodalom nyelv és kultúra szakirány
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató: Alberti Gábor Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
NVNB0701 (4kr)

file:///D|/Veronika%20dokumentumok/dokuk/nyelvészet/egyéb/ossztanterv/maksanb1_tan.html[2016.01.20. 18:18:40]

MAKSANB1 írásos tanterve

Tárgyeleme(i):
NVNB0701 A nyelvi jelentés (szemantika, pragmatika, diskurzuselemzés)
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
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 őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 5. szemeszteresek
Leírás:
Tantárgy leírása:
A tantárgy a szemantika és a pragmatika legfontosabb alapfogalamait és kutatásait tárgyalja. Pl.:
formális szemantika, beszédaktus-elmélet, haladóbb szemantika és pragmatikaelméletek (DRT, LDRT,
ReALIS) stb.
Kötelező olvasmányok:
Alberti G. (2006), Matematika a természetes nyelvek leírásában II. Grammatikák és automaták. Tinta,
Bp.
Partee, B. H., Meulen, G. B. ter, Wall, R. P. 1990. Mathematical Methods in Linguistics. Kluwer
Academic Publ.
Pléh Csaba, Síklaki István: Nyelv – kommunikáció- cselekvés, Osiris, Bp. 2001.
Reboul, Anne; Moeschler, Jacques:A társalgás cselei. Bevezetés a pragmatikába, Osiris, Bp. 2000

NVNB08 Finnugor nyelvészet
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar nyelv- és irodalom nyelv és kultúra szakirány
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató: Székely Gábor Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
NVNB0801 (4kr)
Tárgyeleme(i):
NVNB0801 Finnugor nyelvészet
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 4. szemeszteresek
Leírás:
Tantárgy leírása:
A nyelvtörténet forrásai: nyelvi, írásos, régészeti, néprajzi, biológiai, közvetett források.
A nyelvhasonlítás kezdetei. A nyelvhasonlítás kibontakozása a XVIII/XIX. században.
A nyelvhasonlítás főbb irányai: a héber-magyar nyelvhasonlítás, a magyar ősnyelv-elméletek, a
délibábos nyelvhasonlítások, a sumér-magyar nyelvhasonlítás, a török-magyar nyelvhasonlítás.
A magyarok ősei krónikáink nyomán: a hun-magyar, hun-szkíta (szittya)-magyar rokonság
megjelenése.
A turáni elmélet.
XX. századi viták a hun-szkíta, turáni, parthus, ural-altaji, japán, ujgúr eredetről.
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A külföldön élő magyarok nyelvi-népi rokonságeszméinek főbb vonásai: sumér, egyiptomi stb.
A XX. század végi magyarországi nyelvi-népi rokonságeszmények.
Kötelező olvasmányok:
Rédei Károly: Őstörténetünk kérdései. Bp., 1998.
Domokos Péter: Szkítiától Lappóniáig. Bp., 1990.
Pusztay János: Az "ugor-török háború" után. Bp., 1977.

NVNB09 Finn nyelv és kultúra
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar nyelv- és irodalom nyelv és kultúra szakirány
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató: Székely Gábor Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
NVNB0901 (4kr)
Tárgyeleme(i):
NVNB0901 Finn nyelv és kultúra
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3. szemeszteresek
Leírás:
A finn nyelv hangtana, morfológiája és összehasonlítása a magyar nyelvével. Hétköznapi, egyszerű
társalgási témák finn nyelven.
A finn irodalom története. Finn országismeret.
Kötelező olvasmányok:
Laitinen, Kai 1981: A finn irodalom története. Gondolat Kiadó, Budapest
Varpio, Yrjö 1999: A Sarkcsillag alatt, Európában. Szombathely
Révay Valéria – Haaparanta, Anja – Bogár Edit – Novotny Júlia 2006: Finn nyelv és kultúra magyar
szakosoknak. Bölcsész Konzorcium. HEFOP 3.3.1. – P. 2004-09-0134/10.
Domokos Péter1985: A kisebb uráli népek irodalmának kialakulása. Akadémiai Kiadó, Budapest

NVNB10 Egy szabadon választott uráli nyelv és kultúra megismerése
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar nyelv- és irodalom nyelv és kultúra szakirány
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató: Székely Gábor Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
NVNB1001 (4kr)
Tárgyeleme(i):
NVNB1001 Egy szabadon választott uráli nyelv és kultúra megismerése
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
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Kezelő 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: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 5. szemeszteresek
Leírás:
Tantárgy leírása:
A választott uráli nyelv és nép kutatástörténete. Anyagi és szellemi kultúrája régen és most. A
bemutatás elsősorban a róluk készült útleírások, néprajzi dokumentumfilmek és a fontosabb íróik,
költőik műve alapján történik
Kötelező olvasmányok:
Zsirai Miklós: Finnugor rokonságunk, Trezor, Bp., 1994. (Zaicz Gábor kiegészítéseivel)
Hajdú Péter – Domokos Péter: Uráli nyelvrokonaink, Tankönyvkiadó, Bp., 1980.
Csepregi Márta szerk.: Finnugor kalauz, Panoráma, Bp., 1998.
Taagepera, Rein: A finnugor népek az orosz államban, Osiris, Bp., 2000

NVNB11 Kutatószeminárium I.
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: Mk-4. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar nyelv- és irodalom nyelv és kultúra szakirány
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató: Székely Gábor Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
NVNB1101 (6kr)
Tárgyeleme(i):
NVNB1101 Kutatószeminárium I.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 6kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 6 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 3 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 6. szemeszteresek
Leírás:
Tantárgy leírása:
A Nyelv és kultúra szakirány egy választott témakörében való elmélyülést szolgálja a tárgy.
Kötelező olvasmányok:
ld.az adott témakör szakirodalmát

NVNB12 Kutatószeminárium II.
A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: Mk-4. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Magyar nyelv- és irodalom nyelv és kultúra szakirány
Felelős tanszék: Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató: Alberti Gábor Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
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Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
NVNB1201 (4kr)
Tárgyeleme(i):
NVNB1201 Kutatószeminárium II.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő 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: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 6. szemeszteresek
Leírás:
Tantárgy leírása:
A Nyelv és kultúra szakirány egy választott témakörében való további elmélyülést szolgálja a tárgy.
Kötelező olvasmányok:
ld.az adott témakör szakirodalmát
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