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AIM: 

The aim of the course is to introduce students to the field of applied linguistics and present the 

variety of its topics, methods, along with the applicability of its results. The topics will be discussed 

based on the secondary literature and using a lot of tasks for practice. 

CONTENT: 

The course presents the applications of research results in phonetics and psycholinguistics in 

teaching methodology, speech-language pathology, speech and language technology, translation, 

and in everyday life. It covers areas such as research methodology in speech sciences, atypical first 

language acquisition, assessment and treatment of speech and language disorders, elderly speech 

and language symptoms of dementia, bilingualism and foreign language learning, interpreting and 

translation, written language acquisition, and applications in speech- and language technology. It 

also deals with applied linguistic topics regarding proper names: legal regulation of their use (e.g. 

name-giving, name changes, names of married people), translation of proper names, stereotypes 

and prejudices based on names etc. No preliminary linguistic knowledge is deeded.  

EVALUATION: 

Short oral presentations during the semester, and a multiple choice online test at the end of the 

course. 

LITERATURE: 

Ashby, P. (2016). Sound Foundations. What's' General'in Applied Phonetics?. In ISAPh 2016: The 

first International Symposium on Applied Phonetics. ISCA. 

Papers of the Proceedings of International Symposium on Applied Phonetics (2016, 2018) 

https://www.isca-speech.org/archive/ISAPh_2016/ and https://www.isca-

speech.org/archive/ISAPh_2018/ 

Papers from the journal Applied Psycholinguistics 

 



N. Fodor, János 2018. Personal Names and Ethnicity: The Geolinguistic Research of Historic Personal 

Names in Hungary. Onomastica Uralica 13: 55–64. 

http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou13.html 

Szerszunowicz, Joanna 2017. Connotative Potential of Culture-Bound Proper Names in Translation. 

In: Jaroch, Anna – Nosowicz, Jan Franciszek eds., W dialogu języków i kultur 6. Lingwistyczna Szkoła 

Wyższa, Warszawa. 416–427. 

https://lingwistyka.edu.pl/wp-content/uploads/2018/02/Szosty-tom-W-dialogu-jezykow-i-

kultur.pdf 

 
 

BBN-MNY11-121: Bevezetés a nyelvtudományba (Introduction to Linguistics) 

 
Tantárgy tartalma: 

Számonkérési és értékelési rendszere: 

Kötelező irodalom: 

 

 

BBN-MNY11-131: Nyelvészeti proszeminárium (Pro-seminar in linguistics)  

 
Tantárgy tartalma: 

 

Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 

http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou13.html
https://lingwistyka.edu.pl/wp-content/uploads/2018/02/Szosty-tom-W-dialogu-jezykow-i-kultur.pdf
https://lingwistyka.edu.pl/wp-content/uploads/2018/02/Szosty-tom-W-dialogu-jezykow-i-kultur.pdf


 
 

 

BBN-MNY-211: Fonetika (Phonetics) 

 

Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 

 
 

 

BBN-MNY11-264: Magyar grammatika (Hungarian grammar) 

 

Tantárgy tartalma: 



 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 

 
 

BBN-MNY11-263: Magyar grammatika 1. (Hungarian grammar 1.) 

  

Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 



 
 

BBN-MNY11-265: Magyar grammatika 2. (Hungarian grammar 2.) 

 

Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 

 
 

 

BBN-MNY11-282: Szövegtan (Textlinguistics)  

 



Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 

 
 

 

BBN-MNY11-283: Stilisztika (Stylistics) 

 

Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 



 

 

BBN-MNY16-221: Kommunikáció szóban és írásban (Communication skills [oral and 

written]) 

Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 

 
 

BBN-MNY11-233: Finnugrisztika (Finno-Ugric studies) 

 

Tantárgy tartalma: 



 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 

 

 

BBN-MNY11-243: A nyelv térben és időben (Language in space and time) 

 

Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 



 
 

 

BBN-MNY16-244: Nyelv és társadalom (Language and society) 

 

Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 

 
 

BBN-MNY16-252: Nyelvtörténet 1. (Historical linguistics) 

 

Tantárgy tartalma: 



 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 

 
 

BBN-MNY11-291: Pszicholingvisztika (Psycholinguistics) 

 

Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 

 

 

BBN-MNY16-292: Nyelvészeti alkalmazások (Linguistic applications) 

 

Tantárgy tartalma: 



 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 

 
 

 

BMA-MAGD-NY-122: Nyelvészeti kutatásmódszertan (Research Methods in linguistics) 

 

Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 

 
 

 

 

 

 



BMA-MAGD-NY-121: Nyelvelméletek (Theories of Language) 

 

Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 

 

 

BMA-MAGD-NY-123: Leíró nyelvészet (Descriptive linguistics) 

 

Tantárgy tartalma: 



 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 



 
 

BMA-MAGD-NY-124: A nyelv dimenziói (Dimensions of Language) 

 

Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 



 
 

 

BMA-MAGD-NY-225: Szociolingvisztika (Sociolinguistics) 

 

Tantárgy tartalma: 

 

 

Számonkérési és értékelési rendszere: 



 

Kötelező irodalom: 

 

 

 

 

BMA-ANYD-282: Szakmai nyelvhasználat és terminológia (Terminology) 

 
Tantárgy tartalma: 



 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 

 


