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Tagozat: Nappali. Képzési szint: Doktori, illetve mesterképzés
Összesen: 180 kredit. Félévek száma: 6. Tantermi órák száma: . Gyakorlati képzés: %.
Leírás:
Az anyanyelv és az idegen nyelvek használatából adódó igények kielégítését biztosító kutatói
utánpótlás nevelése magyar és alkalmanként különböző idegen nyelveken (angol, német, francia,
horvát, orosz, olasz).
Értékelés:
Nyelvtudományi Doktori Iskola
Iskolavezető: Dr. Nikolov Marianne egyetemi tanár, DSc
Alkalmazott Nyelvészet Program
Programvezető: Dr. Szűcs Tibor egyetemi docens, PhD
Képzési program gazdatanszéke: Nyelvtudományi Doktori Iskola
A képzési programért felelős tanszékek:
Alkalmazott Nyelvészet Program
Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Nyelvtudományi Doktori Iskola
Nyelvtudományi Tanszék

A képzés felépítése:
Ez a képzési program 5 alternatív teljesítési útból (ösvényből) áll. Az ösvények közül teljesíteni
kell EGYET! Vagyis egy ösvény minden mérföldkövét teljesíteni kell ahhoz, hogy a képzési
program teljesítve legyen és nem teljesíthető a képzési program egynél több ösvényből
összegyűjtött teljesítések összeadásával!
Az ösvények a korábban is használt szakirány-fogalomnak felelnek meg.
A Tantervi Fában és az Időtervben az ösvények külön-külön szerepelnek: a releváns ösvény-ág
kiválasztásával láthatja a hallgató a rá vonatkozó tantervi előírásokat. A Mintatantervben egy olyan
csomópont is található, ahol a hallgató megnézheti azokat a tárgyakat, amelyeket minden ösvényben
teljesíteni kell, vagyis amelyek teljesítését az ösvény- / szakirány-választás előtt is megkezdheti.
Ugrás a modulokhoz
A képzés ösvényei:

A magyar mint idegen nyelv (hungarológia)
Alkalmazott szociolingvisztika (nyelvpolitika)
Anyanyelvi nevelés (alkalmazott nyelvészet a magyar anyanyelvi oktatásban)
Az idegennyelv - oktatásban alkalmazott nyelvészet
Számítógépes nyelvészet (alkalmazott nyelvészet a számítógépes nyelvfeldolgozásban)

Ösvény megnevezése: A magyar mint idegen nyelv
(hungarológia)
Az ösvényben teljesítendő kredit: 180 kr.
Az ösvényben minden mérföldkő teljesítése kötelező!
Szakirány megnevezése: (magminidenyehun) A magyar mint idegen nyelv (hungarológia)

Az ösvény mérföldkövei:
MK-1 Képzés
A mérföldkőben maximum gyűjthető: 72 kredit
• A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 72
kredit
• A mérföldkő minden almérföldköve
kötelező!
MK-1.1 Közös (alapozó) tárgyak
• A mérföldkőben gyűjtendő összesen:
40 kredit
• Kötelezően teljesítendő tárgy(ak):
DLBP01 (22kr)
• A kötelező és köt.választandó
előírásokon túl még 18 kreditet kell
gyűjteni, akár ezen tárgyakból:
DLBP02
MK-1.2. Szakirányok
• A
mérföldkőben
gyűjtendő
összesen: 32
kredit
• A mérföldkő
minden
almérföldköve
kötelező!
MK1.2.2. A magyar
mint idegen nyelv
(hungarológia)
• A
mérföldkőben

gyűjtendő
összesen: 32
kredit
• Kötelezően
teljesítendő
tárgy(ak):
DLHP01 (32kr)
MK-2 Képzés-kutatás, kutatás, oktatás
A mérföldkőben maximum gyűjthető: 108 kredit
• A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 108 kredit
• A mérföldkő minden almérföldköve kötelező!
• A kötelező és a kötelezően választandó alelemekből az előírt
mennyiségen túl további 36 kreditet kell gyűjteni ahhoz, hogy
meglegyen a kreditszám!
MK-2.1 Képzés-kutatás
A mérföldkőben
maximum gyűjthető:
18 kredit
• A
mérföldkőben
gyűjtendő
összesen: 6
kredit
• Ezen
kötelezően
választandó
tárgy(ak)ból
teljesíteni kell 1
darabot:
DLFP02 (6kr),
DLHP02 (6kr),
DLMP02 (6kr),
DLSP02 (6kr),
DLYP02 (6kr)
MK-2.2 Kutatás
A mérföldkőben
maximum gyűjthető: 78
kredit
• A mérföldkőben
gyűjtendő
összesen: 66
kredit
• Kötelezően
teljesítendő
tárgy(ak):
ALKP01 (20kr),
ALKP02 (26kr),
ALKP03 (10kr)
• A kötelező és

köt.választandó
előírásokon túl
még 10 kreditet
kell gyűjteni,
akár ezen
tárgyakból:
ALKP04
MK-2.3 Oktatás
A mérföldkőben
maximum gyűjthető: 12
kredit
• A mérföldkőben
gyűjtendő
összesen: 0
kredit
• A következő
tárgyakban
gyűjtött kreditek
NEM
számítanak bele
a mérföldkő
összkreditébe:
ALKP05
MK-3 Szabadon választható tárgyak
• A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 0 kredit
• A következő tárgyakban gyűjtött kreditek NEM számítanak bele a mérföldkő
összkreditébe: AKDN01
[Vissza]

Ösvény megnevezése: Alkalmazott szociolingvisztika
(nyelvpolitika)
Az ösvényben teljesítendő kredit: 180 kr.
Az ösvényben minden mérföldkő teljesítése kötelező!
Szakirány megnevezése: (alkszonye) Alkalmazott szociolingvisztika (nyelvpolitika)

Az ösvény mérföldkövei:
MK-1 Képzés
A mérföldkőben maximum gyűjthető: 72 kredit
• A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 72
kredit
• A mérföldkő minden almérföldköve
kötelező!
MK-1.1 Közös (alapozó) tárgyak
• A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 42

kredit
• Kötelezően teljesítendő tárgy(ak):
DLBP01 (22kr)
• A kötelező és köt.választandó
előírásokon túl még 20 kreditet kell
gyűjteni, akár ezen tárgyakból:
DLBP02
MK-1.2. Szakirányok
• A
mérföldkőben
gyűjtendő
összesen: 30
kredit
• A mérföldkő
minden
almérföldköve
kötelező!
MK-1.2.4. Alkalmazott
szociolingvisztika
(nyelvpolitika)
• A
mérföldkőben
gyűjtendő
összesen: 30
kredit
• Kötelezően
teljesítendő
tárgy(ak):
DLSP01 (30kr)
MK-2 Képzés-kutatás, kutatás, oktatás
A mérföldkőben maximum gyűjthető: 108 kredit
• A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 108 kredit
• A mérföldkő minden almérföldköve kötelező!
• A kötelező és a kötelezően választandó alelemekből az előírt
mennyiségen túl további 36 kreditet kell gyűjteni ahhoz, hogy
meglegyen a kreditszám!
MK-2.1 Képzés-kutatás
A mérföldkőben
maximum gyűjthető:
18 kredit
• A
mérföldkőben
gyűjtendő
összesen: 6
kredit
• Ezen
kötelezően
választandó

tárgy(ak)ból
teljesíteni kell 1
darabot:
DLFP02 (6kr),
DLHP02 (6kr),
DLMP02 (6kr),
DLSP02 (6kr),
DLYP02 (6kr)
MK-2.2 Kutatás
A mérföldkőben
maximum gyűjthető: 78
kredit
• A mérföldkőben
gyűjtendő
összesen: 66
kredit
• Kötelezően
teljesítendő
tárgy(ak):
ALKP01 (20kr),
ALKP02 (26kr),
ALKP03 (10kr)
• A kötelező és
köt.választandó
előírásokon túl
még 10 kreditet
kell gyűjteni,
akár ezen
tárgyakból:
ALKP04
MK-2.3 Oktatás
A mérföldkőben
maximum gyűjthető: 12
kredit
• A mérföldkőben
gyűjtendő
összesen: 0
kredit
• A következő
tárgyakban
gyűjtött kreditek
NEM
számítanak bele
a mérföldkő
összkreditébe:
ALKP05
MK-3 Szabadon választható tárgyak
• A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 0 kredit
• A következő tárgyakban gyűjtött kreditek NEM számítanak bele a mérföldkő
összkreditébe: AKDN01
[Vissza]

Ösvény megnevezése: Anyanyelvi nevelés (alkalmazott
nyelvészet a magyar anyanyelvi oktatásban)
Az ösvényben teljesítendő kredit: 180 kr.
Az ösvényben minden mérföldkő teljesítése kötelező!
Szakirány megnevezése: (anynevalknyemag) Anyanyelvi nevelés (alkalmazott nyelvészet a magyar
anyanyelvi oktatásban)

Az ösvény mérföldkövei:
MK-1 Képzés
A mérföldkőben maximum gyűjthető: 72 kredit
• A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 72
kredit
• A mérföldkő minden almérföldköve
kötelező!
MK-1.1 Közös (alapozó) tárgyak
• A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 42
kredit
• Kötelezően teljesítendő tárgy(ak):
DLBP01 (22kr)
• A kötelező és köt.választandó
előírásokon túl még 20 kreditet kell
gyűjteni, akár ezen tárgyakból:
DLBP02
MK-1.2. Szakirányok
• A
mérföldkőben
gyűjtendő
összesen: 30
kredit
• A mérföldkő
minden
almérföldköve
kötelező!
MK-1.2.3. Anyanyelvi
nevelés (alkalmazott
nyelvészet a magyar
anyanyelvi oktatásban)
• A mérföldkőben
gyűjtendő
összesen: 30
kredit
• Kötelezően
teljesítendő
tárgy(ak):

DLMP01 (30kr)
MK-2 Képzés-kutatás, kutatás, oktatás
A mérföldkőben maximum gyűjthető: 108 kredit
• A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 108 kredit
• A mérföldkő minden almérföldköve kötelező!
• A kötelező és a kötelezően választandó alelemekből az előírt
mennyiségen túl további 36 kreditet kell gyűjteni ahhoz, hogy
meglegyen a kreditszám!
MK-2.1 Képzés-kutatás
A mérföldkőben
maximum gyűjthető:
18 kredit
• A
mérföldkőben
gyűjtendő
összesen: 6
kredit
• Ezen
kötelezően
választandó
tárgy(ak)ból
teljesíteni kell 1
darabot:
DLFP02 (6kr),
DLHP02 (6kr),
DLMP02 (6kr),
DLSP02 (6kr),
DLYP02 (6kr)
MK-2.2 Kutatás
A mérföldkőben
maximum gyűjthető: 78
kredit
• A mérföldkőben
gyűjtendő
összesen: 66
kredit
• Kötelezően
teljesítendő
tárgy(ak):
ALKP01 (20kr),
ALKP02 (26kr),
ALKP03 (10kr)
• A kötelező és
köt.választandó
előírásokon túl
még 10 kreditet
kell gyűjteni,
akár ezen
tárgyakból:

ALKP04
MK-2.3 Oktatás
A mérföldkőben
maximum gyűjthető: 12
kredit
• A mérföldkőben
gyűjtendő
összesen: 0
kredit
• A következő
tárgyakban
gyűjtött kreditek
NEM
számítanak bele
a mérföldkő
összkreditébe:
ALKP05
MK-3 Szabadon választható tárgyak
• A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 0 kredit
• A következő tárgyakban gyűjtött kreditek NEM számítanak bele a mérföldkő
összkreditébe: AKDN01
[Vissza]

Ösvény megnevezése: Az idegennyelv - oktatásban alkalmazott
nyelvészet
Az ösvényben teljesítendő kredit: 180 kr.
Az ösvényben minden mérföldkő teljesítése kötelező!
Szakirány megnevezése: (ideoktalknye) Az idegennyelv - oktatásban alkalmazott nyelvészet

Az ösvény mérföldkövei:
MK-1 Képzés
A mérföldkőben maximum gyűjthető: 72 kredit
• A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 72
kredit
• A mérföldkő minden almérföldköve
kötelező!
MK-1.1 Közös (alapozó) tárgyak
• A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 40
kredit
• Kötelezően teljesítendő tárgy(ak):
DLBP01 (22kr)
• A kötelező és köt.választandó
előírásokon túl még 18 kreditet kell
gyűjteni, akár ezen tárgyakból: DLBP02

MK-1.2. Szakirányok
• A
mérföldkőben
gyűjtendő
összesen: 32
kredit
• A mérföldkő
minden
almérföldköve
kötelező!
MK-1.2.1. Az
idegennyelv-oktatásban
alkalmazott nyelvészet
• A
mérföldkőben
gyűjtendő
összesen: 32
kredit
• Kötelezően
teljesítendő
tárgy(ak):
DLFP01 (32kr)
MK-2 Képzés-kutatás, kutatás, oktatás
A mérföldkőben maximum gyűjthető: 108 kredit
• A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 108 kredit
• A mérföldkő minden almérföldköve kötelező!
• A kötelező és a kötelezően választandó alelemekből az előírt
mennyiségen túl további 36 kreditet kell gyűjteni ahhoz, hogy
meglegyen a kreditszám!
MK-2.1 Képzés-kutatás
A mérföldkőben
maximum gyűjthető:
18 kredit
• A
mérföldkőben
gyűjtendő
összesen: 6
kredit
• Ezen
kötelezően
választandó
tárgy(ak)ból
teljesíteni kell 1
darabot:
DLFP02 (6kr),
DLHP02 (6kr),
DLMP02 (6kr),
DLSP02 (6kr),

DLYP02 (6kr)
MK-2.2 Kutatás
A mérföldkőben
maximum gyűjthető: 78
kredit
• A mérföldkőben
gyűjtendő
összesen: 66
kredit
• Kötelezően
teljesítendő
tárgy(ak):
ALKP01 (20kr),
ALKP02 (26kr),
ALKP03 (10kr)
• A kötelező és
köt.választandó
előírásokon túl
még 10 kreditet
kell gyűjteni,
akár ezen
tárgyakból:
ALKP04
MK-2.3 Oktatás
A mérföldkőben
maximum gyűjthető: 12
kredit
• A mérföldkőben
gyűjtendő
összesen: 0
kredit
• A következő
tárgyakban
gyűjtött kreditek
NEM
számítanak bele
a mérföldkő
összkreditébe:
ALKP05
MK-3 Szabadon választható tárgyak
• A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 0 kredit
• A következő tárgyakban gyűjtött kreditek NEM számítanak bele a mérföldkő
összkreditébe: AKDN01
[Vissza]

Ösvény megnevezése: Számítógépes nyelvészet (alkalmazott
nyelvészet a számítógépes nyelvfeldolgozásban)
Az ösvényben teljesítendő kredit: 180 kr.

Az ösvényben minden mérföldkő teljesítése kötelező!
Szakirány megnevezése: (szányealknyeszá) Számítógépes nyelvészet (alkalmazott nyelvészet a
számítógépes nyelvfeldolgozásban)

Az ösvény mérföldkövei:
MK-1 Képzés
A mérföldkőben maximum gyűjthető: 72
kredit
• A mérföldkőben gyűjtendő összesen:
72 kredit
• A mérföldkő minden almérföldköve
kötelező!
MK-1.1 Közös (alapozó) tárgyak
• A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 42
kredit
• Kötelezően teljesítendő tárgy(ak):
DLBP01 (22kr)
• A kötelező és köt.választandó
előírásokon túl még 20 kreditet kell
gyűjteni, akár ezen tárgyakból: DLBP02
MK-1.2. Szakirányok
• A
mérföldkőben
gyűjtendő
összesen: 30
kredit
• A mérföldkő
minden
almérföldköve
kötelező!
MK-1.2.5. Számítógépes
nyelvészet(alk.
nyelvészet a
számítógépes
nyelvfeldolgozásban)
• A
mérföldkőben
gyűjtendő
összesen: 30
kredit
• Kötelezően
teljesítendő
tárgy(ak):
DLYP01 (30kr)
MK-2 Képzés-kutatás, kutatás, oktatás
A mérföldkőben maximum gyűjthető: 108 kredit

• A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 108 kredit
• A mérföldkő minden almérföldköve kötelező!
• A kötelező és a kötelezően választandó alelemekből az előírt
mennyiségen túl további 36 kreditet kell gyűjteni ahhoz, hogy
meglegyen a kreditszám!
MK-2.1 Képzés-kutatás
A mérföldkőben
maximum gyűjthető:
18 kredit
• A
mérföldkőben
gyűjtendő
összesen: 6
kredit
• Ezen
kötelezően
választandó
tárgy(ak)ból
teljesíteni kell 1
darabot:
DLFP02 (6kr),
DLHP02 (6kr),
DLMP02 (6kr),
DLSP02 (6kr),
DLYP02 (6kr)
MK-2.2 Kutatás
A mérföldkőben
maximum gyűjthető: 78
kredit
• A mérföldkőben
gyűjtendő
összesen: 66
kredit
• Kötelezően
teljesítendő
tárgy(ak):
ALKP01 (20kr),
ALKP02 (26kr),
ALKP03 (10kr)
• A kötelező és
köt.választandó
előírásokon túl
még 10 kreditet
kell gyűjteni,
akár ezen
tárgyakból:
ALKP04
MK-2.3 Oktatás
A mérföldkőben
maximum gyűjthető: 12

kredit
• A mérföldkőben
gyűjtendő
összesen: 0
kredit
• A következő
tárgyakban
gyűjtött kreditek
NEM
számítanak bele
a mérföldkő
összkreditébe:
ALKP05
MK-3 Szabadon választható tárgyak
• A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 0 kredit
• A következő tárgyakban gyűjtött kreditek NEM számítanak bele a mérföldkő
összkreditébe: AKDN01

A képzés moduljai:
Ugrás az ösvényekhez
AKDN, Angol készségfejlesztő kurzusok (doktori) modul
ALKP, Alkalmazott nyelvészet doktori kutatás modul
DLBP, Közös nyelvtudományi tárgyak alkalmazott nyelvészet doktori modul
DLFP, Az idegennyelv - oktatásban alkalmazott nyelvészet modul
DLHP, A magyar mint idegen/második nyelv (hungarológia) modul
DLMP, Anyanyelvi nevelés (alkalmazott nyelvészet a magyar anyanyelvi oktatásban) modul
DLSP, Alkalmazott szociolingvisztika modul
DLYP, Formális és számítógépes nyelvészet modul
Ugrás az ösvényekhez

Képzési programhoz kapcsolt tárgyak
modulonként:
[Vissza]

AKDN Angol készségfejlesztő kurzusok (doktori) modul
AKDN01 Oral and written presentation skills for doctoral students
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:
A magyar mint idegen nyelv (hungarológia)
Alkalmazott szociolingvisztika (nyelvpolitika)
Anyanyelvi nevelés (alkalmazott nyelvészet a magyar anyanyelvi oktatásban)
Az idegennyelv - oktatásban alkalmazott nyelvészet
Számítógépes nyelvészet (alkalmazott nyelvészet a számítógépes nyelvfeldolgozásban)
Felelős tanszék: Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató: Nikolov Marianne Dr.
Leírás:
Aim of course:
The seminar course aims to
• give students an overview of the most appropriate oral
presentation techniques used at academic conferences and in
workshops;
• develop their oral presentation skills to allow them to give talks,
conduct workshops and present posters on their research in
Academic English;
• discuss how to write academic papers for refereed journals;
• develop a paper for publication.
Participants:
All doctoral students are welcome from the Faculty of Humanities.
Course materials:
• Good examples of oral presentations on various academic topics
• Good quality papers from refereed journals
• Texts on oral presentation skills and professional writing
• Submission guidelines of various refereed journals.
Short description of how we will work:
The course comprises 12 seminars of 90 minutes during the
semester. Dates and times will be negotiated with participants.
In the first three sessions oral presentations will be viewed and
analyzed and students will get assignments on viewing and
analyzing further talks. The next three sessions will be devoted to
students’ presentations on their topics.
In the second half of the course good quality papers published in
flagship refereed journals will be analyzed, publication manuals
will be discussed and students’ writing projects will be
implemented. All participants will need to analyze a paper of their
own choice and then write up their own paper.
Requirements

All course participants are expected to read and watch the assigned
materials, contribute to discussions in the seminars, give an oral
presentation using power point, prezi or other software and write a
first draft of a paper in about 3,000 words.
Assessment
Students will earn their grades by participating in the seminar
discussions (20%), giving their oral presentations (40%) and
submitting their written paper (40%). All components are necessary
to get the credits and to earn a grade.
Readings and presentations to view
American Psychological Association (2010). Publication manual of
the American Psychological Association (6th ed.). Washington
D.C.: American Psychological Association.
Kosslyn, S. (2007). Clear and to the point: 8 psychological
principles for compelling power point presentations. New York:
Oxford University Press.
Kosslyn, S. (2011). Better powerpoint (R): Quick fixes based on
how your audience thinks. New York: Oxford University Press.
Strunk, W., Jr. & White, E .B. (1999). The elements of style (4th
ed.). Boston: Allyn & Bacon.
Texts from websites
http://www.presentationzen.com/
http://io9.com/357063/how-cognitive-science-can-improve-yourpowerpoint-presentations
Talks from www.ted.org
Plus presentations and guidelines of various refereed journals
reflecting course participants’ special needs and interests.

Tárgyeleme(i):
AKDN0101 Oral and written
presentation skills for doctoral
students
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 6kr
Kezelő tanszék: Angol
Alkalmazott Nyelvészeti
Tanszék
A meghirdetett kurzusokra
vonatkozó adatok:

• Várható
kurzustípus:
Szeminárium
• Várható teljesítési
mód: Gyakorlati
jegy (ötfokozatú)
• Várható óraszám:
szemeszterenként 1
0 óra
• A
kurzusmeghirdetés
várható ideje:
minden félévben
• A tárgyelem
kurzusait elsősorban
a következő
hallgatóknak
ajánljuk: 1.
szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzusait NEM
ajánljuk a
következő
szemeszter előtt: 1.
szemeszter
• A tárgyelem
kurzusait NEM
ajánljuk a
következő
szemeszter után: 6.
szemeszter
[Vissza]

ALKP Alkalmazott nyelvészet doktori kutatás modul
ALKP01 Konferencia-előadás
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2.2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
A magyar mint idegen nyelv (hungarológia)
Alkalmazott szociolingvisztika (nyelvpolitika)
Anyanyelvi nevelés (alkalmazott nyelvészet a magyar anyanyelvi oktatásban)
Az idegennyelv - oktatásban alkalmazott nyelvészet
Számítógépes nyelvészet (alkalmazott nyelvészet a számítógépes nyelvfeldolgozásban)
Felelős tanszék: Alkalmazott Nyelvészet Program
Felelős oktató: Szűcs Tibor Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
• A tantárgyban gyűjtendő összesen: 20kr
• Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ALKP0101 (6kr)
• A kötelező és köt.választandó előírásokon túl még 14 kreditet kell gyűjteni, akár ezen
tárgyelemekből: ALKP0102

Tárgyeleme(i):
ALKP0101 Konferencia-előadás (hazai)
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 6kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program, Magyar Nyelvi
és Irodalmi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 6 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus: Előadás
• Várható teljesítési mód: Aláírás (kétfokozatú)
• Várható óraszám: hetente 1 óra
• A kurzusmeghirdetés várható ideje: nincs információ
• A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 4.
szemeszteresek
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek
hirdethetik meg:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Nyelvtudományi Tanszék
ALKP0102 Konferencia-előadás (külföldi)
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 10kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus: Előadás
• Várható teljesítési mód: Aláírás (kétfokozatú)
• Várható óraszám: hetente 1 óra
• A kurzusmeghirdetés várható ideje: nincs információ
• A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 4.
szemeszteresek
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi Tanszék
ALKP02 Publikáció
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2.2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
A magyar mint idegen nyelv (hungarológia)
Alkalmazott szociolingvisztika (nyelvpolitika)
Anyanyelvi nevelés (alkalmazott nyelvészet a magyar anyanyelvi oktatásban)
Az idegennyelv - oktatásban alkalmazott nyelvészet
Számítógépes nyelvészet (alkalmazott nyelvészet a számítógépes nyelvfeldolgozásban)
Felelős tanszék: Alkalmazott Nyelvészet Program
Felelős oktató: Szűcs Tibor Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
• A tantárgyban gyűjtendő összesen: 26kr
• Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ALKP0201 (6kr), ALKP0202 (10kr)
• A kötelező és a kötelezően választandó tárgyelemekből az előírt mennyiségen túl további 10
kreditet kell gyüjteni.

Tárgyeleme(i):
ALKP0201 Publikáció (hazai)
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 6kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 6 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus: Gyakorlat
• Várható teljesítési mód: Aláírás (kétfokozatú)
• Várható óraszám: hetente 1 óra
• A kurzusmeghirdetés várható ideje: nincs információ
• A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak
ajánljuk: 4. szemeszteresek
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a
következő tanszékek hirdethetik meg:
Nyelvtudományi Tanszék
ALKP0202 Publikáció (külföldi)
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 10kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 10 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus: Gyakorlat
• Várható teljesítési mód: Aláírás (kétfokozatú)
• Várható óraszám: hetente 1 óra
• A kurzusmeghirdetés várható ideje: nincs információ
• A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak
ajánljuk: 4. szemeszteresek
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a
következő tanszékek hirdethetik meg:
Nyelvtudományi Tanszék
ALKP03 Disszertáció
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2.2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
A magyar mint idegen nyelv (hungarológia)
Alkalmazott szociolingvisztika (nyelvpolitika)
Anyanyelvi nevelés (alkalmazott nyelvészet a magyar anyanyelvi oktatásban)
Az idegennyelv - oktatásban alkalmazott nyelvészet
Számítógépes nyelvészet (alkalmazott nyelvészet a számítógépes nyelvfeldolgozásban)
Felelős tanszék: Alkalmazott Nyelvészet Program
Felelős oktató: Szűcs Tibor Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
• A tantárgyban gyűjtendő összesen: 10kr
• Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ALKP0301 (10kr)
Tárgyeleme(i):
ALKP0301 Doktoritéma-bemutató

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 10kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 10 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus: Előadás
• Várható teljesítési mód: Aláírás (kétfokozatú)
• Várható óraszám: hetente 1 óra
• A kurzusmeghirdetés várható ideje: alkalmanként
• A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak
ajánljuk: 5. szemeszteresek
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a
következő tanszékek hirdethetik meg:
Nyelvtudományi Tanszék
ALKP04 Külföldi tanulmányút
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-2.2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
A magyar mint idegen nyelv (hungarológia)
Alkalmazott szociolingvisztika (nyelvpolitika)
Anyanyelvi nevelés (alkalmazott nyelvészet a magyar anyanyelvi oktatásban)
Az idegennyelv - oktatásban alkalmazott nyelvészet
Számítógépes nyelvészet (alkalmazott nyelvészet a számítógépes nyelvfeldolgozásban)
Felelős tanszék: Alkalmazott Nyelvészet Program
Felelős oktató: Szűcs Tibor Dr.
Tárgyeleme(i):
ALKP0401 Külföldi tanulmányút
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 15kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus: Gyakorlat
• Várható teljesítési mód: Aláírás (kétfokozatú)
• Várható óraszám: hetente 0 óra
• A kurzusmeghirdetés várható ideje: alkalmanként
• A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak
ajánljuk: 5. szemeszteresek
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a
következő tanszékek hirdethetik meg:
Nyelvtudományi Tanszék
ALKP05 Oktatás
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-2.3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
A magyar mint idegen nyelv (hungarológia)
Alkalmazott szociolingvisztika (nyelvpolitika)
Anyanyelvi nevelés (alkalmazott nyelvészet a magyar anyanyelvi oktatásban)

Az idegennyelv - oktatásban alkalmazott nyelvészet
Számítógépes nyelvészet (alkalmazott nyelvészet a számítógépes nyelvfeldolgozásban)
Felelős tanszék: Alkalmazott Nyelvészet Program
Felelős oktató: Szűcs Tibor Dr.
Tárgyeleme(i):
ALKP0501 Oktatás
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 6kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus: Gyakorlat
• Várható teljesítési mód: Aláírás (kétfokozatú)
• Várható óraszám: hetente 2 óra
• A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a
következő tanszékek hirdethetik meg:
Nyelvtudományi Tanszék
[Vissza]

DLBP Közös nyelvtudományi tárgyak alkalmazott nyelvészet
doktori modul
DLBP01 Közös (kötelező alapozó) tárgyak
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1.1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
A magyar mint idegen nyelv (hungarológia)
Alkalmazott szociolingvisztika (nyelvpolitika)
Anyanyelvi nevelés (alkalmazott nyelvészet a magyar anyanyelvi oktatásban)
Az idegennyelv - oktatásban alkalmazott nyelvészet
Számítógépes nyelvészet (alkalmazott nyelvészet a számítógépes nyelvfeldolgozásban)
Felelős tanszék: Alkalmazott Nyelvészet Program
Felelős oktató: Szűcs Tibor Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
• A tantárgyban gyűjtendő összesen: 22kr
• Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): DLBP0101 (4kr), DLBP0102 (4kr),
DLBP0103 (2kr), DLBP0104 (4kr), DLBP0105 (4kr), DLBP0106 (4kr)
Tárgyeleme(i):
DLBP0101 Szociolingvisztika
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A kurzusfelvételkor ellenőrzött feltételek:
• A tárgyelemben csak a teljesítéshez szükséges kreditnyi kurzus teljesíthető és
egy szemeszterben csak egy kurzus vehető fel belőle.

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: 1.
szemeszteresek
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi Tanszék
DLBP0102 Pszicholingvisztika
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A kurzusfelvételkor ellenőrzött feltételek:
• A tárgyelemben csak a teljesítéshez szükséges kreditnyi kurzus teljesíthető és
egy szemeszterben csak egy kurzus vehető fel belőle.
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: 1.
szemeszteresek
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi Tanszék
DLBP0103 A nyelvészeti terepmunka módszerei
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A kurzusfelvételkor ellenőrzött feltételek:
• A tárgyelemben csak a teljesítéshez szükséges kreditnyi kurzus teljesíthető és
egy szemeszterben csak egy kurzus vehető fel belőle.
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 kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2.
szemeszteresek
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi Tanszék
DLBP0104 Szintaxis
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr

Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program, Nyelvtudományi
Doktori Iskola
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A kurzusfelvételkor ellenőrzött feltételek:
• A tárgyelemben csak a teljesítéshez szükséges kreditnyi kurzus teljesíthető és
egy szemeszterben csak egy kurzus vehető fel belőle.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus: Előadás
• Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
• Várható óraszám: hetente 2 óra
• A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
• A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2.
szemeszteresek
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi Doktori Iskola
Nyelvtudományi Tanszék
DLBP0105 Bevezetés a nyelvészeti pragmatikába
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A kurzusfelvételkor ellenőrzött feltételek:
• A tárgyelemben csak a teljesítéshez szükséges kreditnyi kurzus teljesíthető és
egy szemeszterben csak egy kurzus vehető fel belőle.
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
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi Tanszék
DLBP0106 Statisztika nyelvészeknek
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A kurzusfelvételkor ellenőrzött feltételek:
• A tárgyelemben csak a teljesítéshez szükséges kreditnyi kurzus teljesíthető és
egy szemeszterben csak egy kurzus vehető fel belőle.
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 kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 4.
szemeszteresek
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi Tanszék
DLBP02 Egyéb közös 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-1.1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
A magyar mint idegen nyelv (hungarológia)
Alkalmazott szociolingvisztika (nyelvpolitika)
Anyanyelvi nevelés (alkalmazott nyelvészet a magyar anyanyelvi oktatásban)
Az idegennyelv - oktatásban alkalmazott nyelvészet
Számítógépes nyelvészet (alkalmazott nyelvészet a számítógépes nyelvfeldolgozásban)
Felelős tanszék: Alkalmazott Nyelvészet Program
Felelős oktató: Szűcs Tibor Dr.
Tárgyeleme(i):
DLBP0201 A nyelvtudomány és más tudományok
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus: Előadás
• Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
• Várható óraszám: hetente 1 óra
• A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi Tanszék
DLBP0202 A (humán) kommunikáció vizsgálata
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program, Nyelvtudományi
Doktori Iskola
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus: Előadás
• Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
• Várható óraszám: hetente 1 óra
• A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi Doktori Iskola
Nyelvtudományi Tanszék
DLBP0203 A nyelvészet területei
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program

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: 1.
szemeszteresek
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi Tanszék
DLBP0204 A nyelvtan elméletei
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus: Előadás
• Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
• Várható óraszám: hetente 1 óra
• A kurzusmeghirdetés várható ideje: nincs információ
• A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3.
szemeszteresek
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi Tanszék
DLBP0205 Nyelvi jel és jelentés
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus: Szeminárium
• Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
• Várható óraszám: hetente 1 óra
• A kurzusmeghirdetés várható ideje: nincs információ
• A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1.
szemeszteresek
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi Tanszék
DLBP0206 Ismeretek a beszédpatológia köréből
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program
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
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi Tanszék
DLBP0207 A tudományos írásmű
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program, Nyelvtudományi
Doktori Iskola
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus: Szeminárium
• Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
• Várható óraszám: hetente 1 óra
• A kurzusmeghirdetés várható ideje: nincs információ
• A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1.
szemeszteresek
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi Doktori Iskola
Nyelvtudományi Tanszék
DLBP0208 Nyelv és megismerés
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program, Nyelvtudományi
Doktori Iskola
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus: Előadás
• Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
• Várható óraszám: hetente 1 óra
• A kurzusmeghirdetés várható ideje: nincs információ
• A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1.
szemeszteresek
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi Doktori Iskola
Nyelvtudományi Tanszék
DLBP0209 Az egzakt pedagógia kutatás
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program, Nyelvtudományi
Doktori Iskola
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus: Előadás
• Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
• Várható óraszám: hetente 2 óra
• A kurzusmeghirdetés várható ideje: nincs információ
• A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2.
szemeszteresek
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek

hirdethetik meg:
Nyelvtudományi Doktori Iskola
Nyelvtudományi Tanszék
[Vissza]

DLFP Az idegennyelv - oktatásban alkalmazott nyelvészet
modul
DLFP01 Az idegennyelv-oktatásban alkalmazott nyelvészet
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1.2.1.. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Az idegennyelv - oktatásban alkalmazott nyelvészet
Felelős tanszék: Alkalmazott Nyelvészet Program
Felelős oktató: Nikolov Marianne Dr.
Leírás:
A mérföldkő teljesítése kötelező a(z) Az idegennyelvoktatásban alkalmazott nyelvészet szakirányt végzők számára.
A tantárgy teljesítési feltételei:
• A tantárgyban gyűjtendő összesen: 32kr
• Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): DLFP0101 (4kr), DLFP0102 (2kr),
DLFP0103 (4kr), DLFP0104 (4kr), DLFP0105 (4kr), DLFP0106 (4kr), DLFP0107 (2kr),
DLFP0108 (4kr), DLFP0109 (4kr)
Tárgyeleme(i):
DLFP0101 Az idegen nyelvek
elsajátítása
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Angol Alkalmazott
Nyelvészeti
Tanszék, Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program
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:

alkalmanként
• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a következő
hallgatóknak ajánljuk:
3. szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Angol Alkalmazott
Nyelvészeti Tanszék
Nyelvtudományi
Tanszék
DLFP0102 A kétnyelvűség
kérdései
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program
A tárgyelem teljesítésének
feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra
vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus:
Előadás
• Várható teljesítési mód:
Kollokvium
(ötfokozatú)
• Várható óraszám:
hetente 1 óra
• A kurzusmeghirdetés
várható ideje: tanévente
egyszer
• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a következő
hallgatóknak ajánljuk:
3. szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
DLFP0103 Fordítás és tolmácsolás
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 4kr

Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program
A tárgyelem teljesítésének
feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra
vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus:
Előadás
• Várható teljesítési mód:
Kollokvium
(ötfokozatú)
• Várható óraszám:
hetente 1 óra
• A kurzusmeghirdetés
várható ideje: tanévente
egyszer
• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a következő
hallgatóknak ajánljuk:
4. szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
DLFP0104 Szaknyelv, szakmai
kommunikáció
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program
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: tanévente

egyszer
• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a következő
hallgatóknak ajánljuk:
3. szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
DLFP0105 Nyelvtanári típusok és
nyelvoktatási stratégiák
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program
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: tanévente
egyszer
• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a következő
hallgatóknak ajánljuk:
4. szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
DLFP0106 Tantervek és
tananyagok, mérés és értékelés az
idegennyelv oktatásban
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 4kr

Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program
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: tanévente
egyszer
• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a következő
hallgatóknak ajánljuk:
5. szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
DLFP0107 Nyelvpolitika
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program
A tárgyelem teljesítésének
feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra
vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus:
Előadás
• Várható teljesítési mód:
Kollokvium
(ötfokozatú)
• Várható óraszám:
hetente 1 óra
• A kurzusmeghirdetés
várható ideje: tanévente
egyszer

• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a következő
hallgatóknak ajánljuk:
2. szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
DLFP0108 Kontrasztív nyelvészet
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program
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: tanévente
egyszer
• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a következő
hallgatóknak ajánljuk:
2. szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
DLFP0109 Az idegenyelv oktatás
története
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program

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: tanévente
egyszer
• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a következő
hallgatóknak ajánljuk:
1. szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
DLFP02 Az idegennyelv-oktatásban alkalmazott nyelvészet doktori szeminárium
A tantárgy kötelezően választandó. Kérjük ellenőrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy
milyen más tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-2.1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
A magyar mint idegen nyelv (hungarológia)
Alkalmazott szociolingvisztika (nyelvpolitika)
Anyanyelvi nevelés (alkalmazott nyelvészet a magyar anyanyelvi oktatásban)
Az idegennyelv - oktatásban alkalmazott nyelvészet
Számítógépes nyelvészet (alkalmazott nyelvészet a számítógépes nyelvfeldolgozásban)
Felelős tanszék: Alkalmazott Nyelvészet Program
Felelős oktató: Nikolov Marianne Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
• A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
• Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): DLFP0201 (6kr)
Tárgyeleme(i):
DLFP0201 Doktori szeminárium
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 6kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program

A tárgyelem teljesítésének
feltétele: 6 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
tavaszi félévben
• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a következő
hallgatóknak ajánljuk:
4. szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
[Vissza]

DLHP A magyar mint idegen/második nyelv (hungarológia)
modul
DLHP01 A magyar mint idegen nyelv (hungarológia)
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK1.2.2.. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
A magyar mint idegen nyelv (hungarológia)
Felelős tanszék: Alkalmazott Nyelvészet Program
Felelős oktató: Szűcs Tibor Dr.
Leírás:
A mérföldkő teljesítése kötelező a(z) A magyar mint idegen
nyelv (hungarológia) szakirányt végzők számára.
A tantárgy teljesítési feltételei:
• A tantárgyban gyűjtendő összesen: 32kr
• Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): DLHP0101 (4kr), DLHP0102 (4kr),
DLHP0103 (2kr), DLHP0104 (4kr), DLHP0105 (4kr), DLHP0106 (2kr), DLHP0107 (4kr),
DLHP0108 (2kr), DLHP0109 (2kr), DLHP0110 (4kr)

Tárgyeleme(i):
DLHP0101 Kontrasztív nyelvészet
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program
A tárgyelem teljesítésének
feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra
vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus:
Szeminárium
• Várható teljesítési mód:
Gyakorlati jegy
(ötfokozatú)
• Várható óraszám:
hetente 1 óra
• A kurzusmeghirdetés
várható ideje:
alkalmanként
• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a következő
hallgatóknak ajánljuk: 2.
szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
DLHP0102 Az idegen nyelvek
elsajátítása
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program
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:
alkalmanként
• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a következő
hallgatóknak ajánljuk: 3.
szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
DLHP0103 Nyelvpolitika
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program
A tárgyelem teljesítésének
feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra
vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus:
Szeminárium
• Várható teljesítési mód:
Gyakorlati jegy
(ötfokozatú)
• Várható óraszám:
hetente 1 óra
• A kurzusmeghirdetés
várható ideje:
alkalmanként
• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a következő
hallgatóknak ajánljuk: 2.
szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
DLHP0104 Tantervek és

tananyagok,mérés és értékelés a
magyar mint idegen nyelv-oktatásban
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program
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:
alkalmanként
• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a következő
hallgatóknak ajánljuk: 5.
szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
DLHP0105 A magyar mint idegen
nyelv oktatásának módszertana
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program
A tárgyelem teljesítésének
feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra
vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus:
Szeminárium
• Várható teljesítési mód:
Gyakorlati jegy
(ötfokozatú)

• Várható óraszám:
hetente 1 óra
• A kurzusmeghirdetés
várható ideje:
alkalmanként
• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a következő
hallgatóknak ajánljuk: 5.
szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
DLHP0106 A magyar mint idegen
nyelv oktatásának története
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program
A tárgyelem teljesítésének
feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra
vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus:
Szeminárium
• Várható teljesítési mód:
Gyakorlati jegy
(ötfokozatú)
• Várható óraszám:
hetente 1 óra
• A kurzusmeghirdetés
várható ideje:
alkalmanként
• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a következő
hallgatóknak ajánljuk: 4.
szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
DLHP0107 A magyar mint idegen

nyelv interkulturális közvetítése
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program
A tárgyelem teljesítésének
feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra
vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus:
Szeminárium
• Várható teljesítési mód:
Gyakorlati jegy
(ötfokozatú)
• Várható óraszám:
hetente 1 óra
• A kurzusmeghirdetés
várható ideje:
alkalmanként
• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a következő
hallgatóknak ajánljuk: 4.
szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
DLHP0108 Népismereti
terepgyakorlat
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program, Nyelvtudományi Doktori
Iskola
A tárgyelem teljesítésének
feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra
vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus:
Szeminárium
• Várható teljesítési mód:
Gyakorlati jegy
(ötfokozatú)

• Várható óraszám:
hetente 1 óra
• A kurzusmeghirdetés
várható ideje:
alkalmanként
• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a következő
hallgatóknak ajánljuk: 2.
szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Doktori Iskola
Nyelvtudományi
Tanszék
DLHP0109 A magyarság kulturális
földrajza
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program, Nyelvtudományi Doktori
Iskola
A tárgyelem teljesítésének
feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra
vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus:
Szeminárium
• Várható teljesítési mód:
Gyakorlati jegy
(ötfokozatú)
• Várható óraszám:
hetente 1 óra
• A kurzusmeghirdetés
várható ideje:
alkalmanként
• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a következő
hallgatóknak ajánljuk: 3.
szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi

Doktori Iskola
Nyelvtudományi
Tanszék
DLHP0110 Magyarság az irodalom
tükrében
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program
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:
alkalmanként
• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a következő
hallgatóknak ajánljuk: 4.
szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
DLHP02 A magyar mint idegen nyelv doktori szeminárium
A tantárgy kötelezően választandó. Kérjük ellenőrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy
milyen más tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-2.1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
A magyar mint idegen nyelv (hungarológia)
Alkalmazott szociolingvisztika (nyelvpolitika)
Anyanyelvi nevelés (alkalmazott nyelvészet a magyar anyanyelvi oktatásban)
Az idegennyelv - oktatásban alkalmazott nyelvészet
Számítógépes nyelvészet (alkalmazott nyelvészet a számítógépes nyelvfeldolgozásban)
Felelős tanszék: Alkalmazott Nyelvészet Program
Felelős oktató: Szűcs Tibor Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
• A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
• Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): DLHP0202 (6kr)

Tárgyeleme(i):
DLHP0202 Doktori szeminárium
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 6kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program
A tárgyelem teljesítésének
feltétele: 6 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra
vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus:
Gyakorlat
• Várható teljesítési mód:
Gyakorlati jegy
(ötfokozatú)
• Várható óraszám:
hetente 2 óra
• A kurzusmeghirdetés
várható ideje: minden
tavaszi félévben
• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a következő
hallgatóknak ajánljuk: 4.
szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
[Vissza]

DLMP Anyanyelvi nevelés (alkalmazott nyelvészet a magyar
anyanyelvi oktatásban) modul
DLMP01 Anyanyelvi nevelés (alkalmazott nyelvészet a magyar anyanyelvi oktatásban)
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1.2.3.. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Anyanyelvi nevelés (alkalmazott nyelvészet a magyar anyanyelvi oktatásban)
Felelős tanszék: Alkalmazott Nyelvészet Program
Felelős oktató: Szűcs Tibor Dr.
Leírás:
A mérföldkő teljesítése kötelező a(z) Anyanyelvi nevelés
(alkalmazott nyelvészet a magyar anyanyelvi oktatásban
szakirányt végzők számára.

A tantárgy teljesítési feltételei:
• A tantárgyban gyűjtendő összesen: 30kr
• Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): DLMP0101 (2kr), DLMP0102 (4kr),
DLMP0103 (2kr), DLMP0104 (4kr), DLMP0105 (4kr), DLMP0106 (2kr),
DLMP0107 (4kr), DLMP0108 (4kr), DLMP0109 (2kr)
• A kötelező és a kötelezően választandó tárgyelemekből az előírt mennyiségen túl további 2
kreditet kell gyüjteni.
Tárgyeleme(i):
DLMP0101 Az anyanyelv
elsajátítása
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program
A tárgyelem teljesítésének
feltétele: 2 kredit
összegyűjtése.
A kurzusfelvételkor
ellenőrzött feltételek:
• A tárgyelemben csak a
teljesítéshez
szükséges kreditnyi
kurzus teljesíthető és
egy szemeszterben
csak egy kurzus
vehető fel belőle.
A meghirdetett kurzusokra
vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus:
Előadás
• Várható teljesítési
mód: Kollokvium
(ötfokozatú)
• Várható óraszám:
hetente 1 óra
• A kurzusmeghirdetés
várható ideje: minden
tavaszi félévben
• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a
következő
hallgatóknak ajánljuk:
2. szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek

hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
DLMP0102 Az anyanyelvi
nevelés elméleti alapjai
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program, Nyelvtudományi
Doktori Iskola
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:
alkalmanként
• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a
következő
hallgatóknak ajánljuk:
1. szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Doktori Iskola
Nyelvtudományi
Tanszék
DLMP0103 Nyelvpolitika
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program
A tárgyelem teljesítésének
feltétele: 2 kredit

összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra
vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus:
Előadás
• Várható teljesítési
mód: Kollokvium
(ötfokozatú)
• Várható óraszám:
hetente 1 óra
• A kurzusmeghirdetés
várható ideje: minden
őszi félévben
• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a
következő
hallgatóknak ajánljuk:
3. szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
DLMP0104 Tantervek és
tananyagok, mérés és értékelés az
anyanyelvi oktatásban
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program
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
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
DLMP0105 A nyelvi készségek
és tanításuk
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program
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:
5. szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
DLMP0106 A magyar anyanyelvi
nevelés története
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 2kr

Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program
A tárgyelem teljesítésének
feltétele: 2 kredit
összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra
vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus:
Előadás
• Várható teljesítési
mód: Gyakorlati jegy
(ötfokozatú)
• Várható óraszám:
hetente 1 óra
• A kurzusmeghirdetés
várható ideje: minden
őszi félévben
• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a
következő
hallgatóknak ajánljuk:
1. szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
DLMP0107 Az interakciók
kutatása
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program
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
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
DLMP0108 Ismeretek a
beszédpatológia köréből
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program, Nyelvtudományi
Doktori Iskola
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
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi

Doktori Iskola
Nyelvtudományi
Tanszék
DLMP0109 A nyelvi kisebbségek
oktatási problémái
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program, Nyelvtudományi
Doktori Iskola
A tárgyelem teljesítésének
feltétele: 2 kredit
összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra
vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus:
Előadás
• Várható teljesítési
mód: Kollokvium
(ötfokozatú)
• Várható óraszám:
hetente 1 óra
• A kurzusmeghirdetés
várható ideje: minden
őszi félévben
• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a
következő
hallgatóknak ajánljuk:
4. szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Doktori Iskola
Nyelvtudományi
Tanszék
DLMP02 Alkalmazott nyelvészet a magyar anyanyelvi oktatásban doktori szeminárium
A tantárgy kötelezően választandó. Kérjük ellenőrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy
milyen más tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-2.1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
A magyar mint idegen nyelv (hungarológia)
Alkalmazott szociolingvisztika (nyelvpolitika)
Anyanyelvi nevelés (alkalmazott nyelvészet a magyar anyanyelvi oktatásban)
Az idegennyelv - oktatásban alkalmazott nyelvészet
Számítógépes nyelvészet (alkalmazott nyelvészet a számítógépes nyelvfeldolgozásban)

Felelős tanszék: Alkalmazott Nyelvészet Program
Felelős oktató: Szűcs Tibor Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
• A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
• Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): DLMP0201 (6kr)
Tárgyeleme(i):
DLMP0201 Doktori szeminárium
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 6kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program
A tárgyelem teljesítésének
feltétele: 6 kredit
összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra
vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus:
Gyakorlat
• Várható teljesítési
mód: Gyakorlati jegy
(ötfokozatú)
• Várható óraszám:
hetente 2 óra
• A kurzusmeghirdetés
várható ideje: minden
tavaszi félévben
• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a
következő
hallgatóknak ajánljuk:
4. szemeszteresek
• A tárgyelem kurzusait
NEM ajánljuk a
következő szemeszter
előtt: 1. szemeszter
• A tárgyelem kurzusait
NEM ajánljuk a
következő szemeszter
után: 6. szemeszter
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
[Vissza]

DLSP Alkalmazott szociolingvisztika modul
DLSP01 Alkalmazott szociolingvisztika (nyelvpolitika)
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1.2.4.. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Alkalmazott szociolingvisztika (nyelvpolitika)
Felelős tanszék: Alkalmazott Nyelvészet Program
Felelős oktató: Gúti Erika Dr.
Leírás:
A mérföldkő teljesítése kötelező a (z) Alkalmazott
szociolingvisztika (nyelvpolitika) szakirányt végzők számára.
A tantárgy teljesítési feltételei:
• A tantárgyban gyűjtendő összesen: 30kr
• Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): DLSP0101 (2kr), DLSP0102 (4kr),
DLSP0103 (4kr), DLSP0104 (2kr), DLSP0105 (4kr), DLSP0106 (2kr), DLSP0107 (2kr),
DLSP0108 (4kr)
• A kötelező és a kötelezően választandó tárgyelemekből az előírt mennyiségen túl további 6
kreditet kell gyüjteni.
Tárgyeleme(i):
DLSP0101 Nyelvpolitika
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program
A tárgyelem teljesítésének
feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra
vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus:
Előadás
• Várható teljesítési
mód: Kollokvium
(ötfokozatú)
• Várható óraszám:
hetente 1 óra
• A kurzusmeghirdetés
várható ideje: minden
őszi félévben
• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a következő
hallgatóknak ajánljuk:
3. szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek

hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
DLSP0102 A nyelvvel kapcsolatos
demográfiai kérdések
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program, Nyelvtudományi Doktori
Iskola
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:
5. szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Doktori Iskola
Nyelvtudományi
Tanszék
DLSP0103 A nyelvi másság
dimenziói
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program
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
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
DLSP0104 A kétnyelvűség
kérdései
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program
A tárgyelem teljesítésének
feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra
vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus:
Előadás
• Várható teljesítési
mód: Kollokvium
(ötfokozatú)
• Várható óraszám:
hetente 1 óra
• A kurzusmeghirdetés
várható ideje: minden
őszi félévben
• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a következő
hallgatóknak ajánljuk:
3. szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő

tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
DLSP0105 Nyelvhasználat, nyelvi
norma
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program
A tárgyelem teljesítésének
feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra
vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus:
Előadás
• Várható teljesítési
mód: Kollokvium
(ötfokozatú)
• Várható óraszám:
hetente 1 óra
• A kurzusmeghirdetés
várható ideje: minden
tavaszi félévben
• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a következő
hallgatóknak ajánljuk:
2. szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
DLSP0106 A nyelvi kisebbségek
oktatási problémái
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program, Nyelvtudományi Doktori
Iskola
A tárgyelem teljesítésének
feltétele: 2 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:
6. szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Doktori Iskola
Nyelvtudományi
Tanszék
DLSP0107 Nyelv és társadalmi
nem
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program
A tárgyelem teljesítésének
feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
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 kurzusait
elsősorban a következő
hallgatóknak ajánljuk:
6. szemeszteresek

• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
DLSP0108 Ismeretek a
beszédpatológia köréből
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program, Nyelvtudományi Doktori
Iskola
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
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Doktori Iskola
Nyelvtudományi
Tanszék
DLSP02 Alkalmazott szociolingvisztika (nyelvpolitika) doktori szeminárium
A tantárgy kötelezően választandó. Kérjük ellenőrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy
milyen más tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-2.1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
A magyar mint idegen nyelv (hungarológia)
Alkalmazott szociolingvisztika (nyelvpolitika)
Anyanyelvi nevelés (alkalmazott nyelvészet a magyar anyanyelvi oktatásban)

Az idegennyelv - oktatásban alkalmazott nyelvészet
Számítógépes nyelvészet (alkalmazott nyelvészet a számítógépes nyelvfeldolgozásban)
Felelős tanszék: Alkalmazott Nyelvészet Program
Felelős oktató: Gúti Erika Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
• A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
• Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): DLSP0201 (6kr)
Tárgyeleme(i):
DLSP0201 Doktori szeminárium
A tárgyelem teljesítésével
megszerezhető kredit: 6kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi
Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet
Program
A tárgyelem teljesítésének
feltétele: 6 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
tavaszi félévben
• A tárgyelem kurzusait
elsősorban a következő
hallgatóknak ajánljuk:
4. szemeszteresek
• A tárgyelem
kurzuskódjait a kezelő
tanszéken kívül a
következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi
Tanszék
[Vissza]

DLYP Formális és számítógépes nyelvészet modul
DLYP01 Számítógépes nyelvészet (alkalmazott nyelvészet a számítógépes
nyelvfeldolgozásban)
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1.2.5.. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:

Számítógépes nyelvészet (alkalmazott nyelvészet a számítógépes nyelvfeldolgozásban)
Felelős tanszék: Alkalmazott Nyelvészet Program
Felelős oktató: Alberti Gábor Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
• A tantárgyban gyűjtendő összesen: 30kr
• Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): DLYP0101 (4kr), DLYP0102 (4kr),
DLYP0103 (4kr), DLYP0104 (2kr), DLYP0105 (4kr), DLYP0106 (4kr), DLYP0107 (4kr),
DLYP0108 (4kr)
Tárgyeleme(i):
DLYP0101 Adatstruktúrák a nyelvészetben
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program, Nyelvtudományi
Doktori Iskola
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
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi Doktori Iskola
Nyelvtudományi Tanszék
DLYP0102 Számítógépes szervezés, rendszerek tervezése
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program, Nyelvtudományi
Doktori Iskola
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
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi Doktori Iskola
Nyelvtudományi Tanszék
DLYP0103 Mesterséges intelligencia és kognitív tudományok
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program, Nyelvtudományi
Doktori Iskola

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
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi Doktori Iskola
Nyelvtudományi Tanszék
DLYP0104 Számítógépes hálózatok
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program, Nyelvtudományi
Doktori Iskola
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
• Várható kurzustípus: Szeminárium
• Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
• Várható óraszám: hetente 1 óra
• A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
• A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3.
szemeszteresek
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi Doktori Iskola
Nyelvtudományi Tanszék
DLYP0105 Programnyelvek
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program, Nyelvtudományi
Doktori Iskola
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 1 óra
• A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
• A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3.
szemeszteresek
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi Doktori Iskola
Nyelvtudományi Tanszék
DLYP0106 Számítógépes statisztika
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program, Nyelvtudományi

Doktori Iskola
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: 6.
szemeszteresek
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi Doktori Iskola
Nyelvtudományi Tanszék
DLYP0107 Számítógépes nyelvi korpuszok
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program, Nyelvtudományi
Doktori Iskola
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
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi Doktori Iskola
Nyelvtudományi Tanszék
DLYP0108 Korpusznyelvészeti elemzések
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program
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
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi Tanszék
DLYP02 Számítógépes nyelvészet (alkalmazott nyelvészet a számítógépes
nyelvfeldolgozásban) doktori szeminárium
A tantárgy kötelezően választandó. Kérjük ellenőrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy

milyen más tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-2.1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
A magyar mint idegen nyelv (hungarológia)
Alkalmazott szociolingvisztika (nyelvpolitika)
Anyanyelvi nevelés (alkalmazott nyelvészet a magyar anyanyelvi oktatásban)
Az idegennyelv - oktatásban alkalmazott nyelvészet
Számítógépes nyelvészet (alkalmazott nyelvészet a számítógépes nyelvfeldolgozásban)
Felelős tanszék: Alkalmazott Nyelvészet Program
Felelős oktató: Alberti Gábor Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
• A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
• Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): DLYP0201 (6kr)
Tárgyeleme(i):
DLYP0201 Doktori szeminárium
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 6kr
Kezelő tanszék: Nyelvtudományi Tanszék, Alkalmazott Nyelvészet Program, Nyelvtudományi
Doktori Iskola
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 6 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 tavaszi félévben
• A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 4.
szemeszteresek
• A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek
hirdethetik meg:
Nyelvtudományi Doktori Iskola
Nyelvtudományi Tanszék

