Tanári levelező képzés – 2 féléves, 4 féléves
1. szemeszter
Új magyar nyelvtan (Viszket Anita), 3 kr., szem.
Modern nyelvszemlélet (Dóla Mónika), 3 kr., szem.
Magyar nyelvtörténet (Farkas Judit), 3kr., szem.
Pszicho- és neurolingvisztika az anyanyelvi nevelésben (Kleiber Judit), 3 kr., szem.
Irodalomelmélet előadás (Bókay Antal), 4 kr., ea., átvette: Orbán Jolán ettől az évtől
Irodalomelmélet szeminárium (Orbán Jolán), 3 kr., szem.
Régi magyar irodalom. előadás (Pap Balázs), 4 kr., ea.
Világirodalom 1. előadás (Balázs Péter), 3 kr., ea.
A tantárgy tanításának elméleti és gyakorlati kérdései 1. (Kucserka Zsófia), 4 kr., ea.
(minden képzésben felveendő)

2. szemeszter
Klasszikus magyar irodalom előadás, Milbacher Róbert, 4 kredit, ea. (csak 4féléveseknek)
Klasszikus magyar irodalom szeminárium, Milbacher Róbert, 3 kredit, szem.
Finnugrisztika az anyanyelvi nevelésben, Farkas Judit, 3 kredit, szem.
Kommunikáció és szövegnyelvészet, Kárpáti Eszter, 4 kredit, szem.
Szabadon választható ismeretek a nyelv és társadalom témakörből, Gúti Erika, 3 kredit,
szem.
Modern magyar irodalom előadás, Orbán Jolán, 3 kredit, ea. (csak 2féléveseknek a 2.
szemeszterben)
Modern magyar irodalom szeminárium, Bőhm Gábor, 3 kredit, szem. (csak 2féléveseknek a
2. szemeszterben)
Világirodalom 2. előadás, Vilmosné Gilbert Edit, 3 kredit, ea.
Az anyanyelvi nevelés új irányai, Dóla-Fancsali-Szűcs, 4 kr., szem. (csak 4 féléveseknek)
A tantárgy tanításának elméleti és gyakorlati kérdései 2. (Dóla Mónika), 4 kr., szem. (minden
képzésben felveendő)

3. szemeszter
A magyar nyelv sajátos morfológiai alkata (szem.), 4 kr., Dóla Mónika
Fonetika és fonológia, szem., 4 kr., Kleiber Judit
Retorika és pragmatika, szem., 4 kr., Kárpáti Eszter
Irodalomelmélet 2. szeminárium, 3 kr., Orbán Jolán
Világirodalom 3. előadás, 4 kr., Gilbert Edit
Szabadon választható ismeretek az alkalmazott nyelvtudomány köréből, szem., 3 kr., Szűcs
Tibor
Egy szabadon választott uráli nyelvcsaládba tartozó nép, szem., 3 kr., Farkas Judit
Kötelezően választható szakmai ismeretek szeminárium (kutatószeminárium) 1., szem., 2 kr.,
Orbán Jolán
Kortárs magyar irodalom szeminárium, 2 kr., Varga Zoltán / Magyar nyelvleírási kutatások,
3 kr., Viszket Anita (csak a más szakos egyetemi diplomásoknak ez utóbbi)

4. szemeszter
Kötelezően választható szakmai ismeretek szeminárium (kutatószeminárium) 2. (irodalom),
3 kr.
Modern magyar irodalom előadás, 4. kr., ea., Orbán Jolán (a 2 félévesekkel!)
Modern magyar irodalom szeminárium, 3 kr., szem., Bőhm Gábor (a 2 félévesekkel!)

csak ÚT-seknek (= a más szakos egyetemi diplomásoknak):
Nyelvtechnológia az anyanyelvi nevelésben, 3 kr., szem., tárgyfelelős: Viszket Anita
Modern magyar irodalom szeminárium 2., 4 kr., szem., tárgyfelelős: Bőhm Gábor

