TANEGYSÉGLISTA (MA)
Jelek, rövidítések:
EF = egyéni felkészülés
G = gyakorlati jegy
K = kollokvium
Sz = szigorlat
V = vizsga
Z = szakzáróvizsga
kon = konzultáció
k = kötelező tanegység
kv = kötelezően választható tanegység
v = választható tanegység
Az előfeltételek jeleinek magyarázata:
– Kódszám zárójel nélkül: erős előfeltétel, tehát legkésőbb a kurzus felvételét megelőző
félévben kell eredményesen elvégezni.
– Kódszám zárójelben: gyenge előfeltétel, tehát legkésőbb a kurzus felvételével azonos
félévben kell eredményesen elvégezni.
– Kódszám egyenlőségjellel: a megadott kurzus párhuzamos felvétele.
– * : Az alapozó képzés tárgyainak elvégzése után vehető fel a tárgy.

ELMÉLETI NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)
2015-TŐL FELVETT HALLGATÓK SZÁMÁRA
A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET:
Filozófia Intézet

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:
A mesterképzési szak megnevezése:
elméleti nyelvészet

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
–
–
–
–

végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
szakképzettség: okleveles elméleti nyelvészet mesterszakos bölcsész
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Theoretical Linguistics
választható specializációk: specializáció nélkül, nyelvelmélet specializáció, számítógépes
nyelvészet és neurolingvisztika specializáció
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– specializáció angol nyelvű megnevezése: linguistic theory, computational linguistics and
neurolinguistics

A képzési idő félévekben:
4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma:
120 kreditpont

Nyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú
(C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél
vagy egy további, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő nyelvből
államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű
érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A

DIPLOMAMUNKÁVAL

ÉS

A

SZAKZÁRÓVIZSGÁVAL

KAPCSOLATOS

KÖVETELMÉNYEK:

Diplomamunka:
Formai követelmények:
A dolgozatot 2 példányban (egy bekötött és egy fűzött példányban) géppel írva
kell elkészíteni.
A külső borítón fel kell tüntetni: a „diplomamunka” szót, a hallgató nevét, szakját és a
diplomamunkakészítésének évét.
A belső borítón fel kell tüntetni: a „diplomamunka” szót, a diplomamunka címét és a
készítés évét. A bal alsó sarokban a témavezető nevét és címét (rangját), a jobb alsó sarokban
a hallgató nevét, szakját és a diplomamunka készítésének évét.
Nyilatkozat: A diplomamunkához csatolni kell egy nyilatkozatot arról, hogy a munka
a hallgató saját szellemi terméke.
Terjedelem: legalább 80 ezer karakter, azaz kb. 40 oldal.
A hallgatónak a második félév végén, de legkésőbb június 15-ig témát és témavezetőt kell
találnia, a témát – diplomamunka bejelentő lap kitöltésével – jóvá kell hagyatni a
témavezetővel, illetve a témaszerinti szaktanszék vezetőjével, akik a jóváhagyásról
aláírásukkal nyilatkoznak.
A hallgató egy alkalommal – a harmadik félévben október 31-ig – témát/és vagy témavezetőt
változtathat, ezt jóvá kell hagyatni a témaszerinti szaktanszék vezetőjével.

Tartalmi követelmények:
Műfaj: Hagyományos diplomamunka.
Témaválasztás: Nyílt. A témaválasztás a potenciális témavezetővel történő
megbeszélés alapján történik. A témaválasztást a hallgató köteles az általa felkért
témavezetővel ellenjegyeztetni. A témaválasztást a tanszékvezetőnek jóvá kell hagynia.
Témavezetés: A témavezető a tanszék bármely oktatója lehet. A hallgató
köteles témavezetőjével rendszeresen konzultálni.
Színvonal: A diplomamunkával a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy képesek az elsajátított
ismeretek szintetizálására és önálló eredmények felmutatására – mindezt a tudományterület
elvárásainak megfelelően, magas szinten elvégezve.

2

Szakirodalom: Kívánatos, hogy a diplomamunka feldolgozza a téma újabb (és ha indokolt,
régebbi) irodalmát
Bíráló: A dolgozat érdemjegyét a bíráló állapítja meg. A bírálót a tanszékvezető jelöli ki a
dolgozat beérkezése után. A bíráló nem lehet azonos a témavezetővel.
Beadás: A diplomamunka beadási határidejét, elbírálásának rendjét, az elégtelen dolgozat
ismétlésének módját az intézményi szabályzatok és a tanszék előírásai tartalmazzák.
Védés: A diplomamunkát a hallgatónak bizottság előtt meg kell védenie. A bizottság
ötfokozatú értékeléssel minősít.

Értékelés:
A bíráló köteles a dolgozatot 1-től 5-ig terjedő osztályzattal és legalább egy oldalas szöveges
bírálattal értékelni és ebben jelezni, milyen témákat kíván megbeszélni a hallgatóval a védés
alkalmával. Amennyiben a témavezető a bírálattal, illetve az érdemjeggyel nincs
megelégedve, kezdeményezheti, hogy a dolgozat másik bírálóhoz kerüljön, erről a
tanszékvezető dönt. Amennyiben a diplomamunka elégtelen osztályzatot kapott, új, illetve
átírt diplomamunka beadására csak a következő szakzáróvizsga időszak előtt van mód,
november 15-ig, illetve április 15-ig. Jobb érdemjegyért új diplomamunkát beadni nem lehet.

MA szakzárás követelményei:
A szakzáróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek
ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a
tanult ismereteket alkalmazni tudja. Szakzáróvizsgán az a hallgató vehet részt, aki:
1) a végbizonyítványt (abszolutórium) megszerezte. A végbizonyítvány annak
igazolása, hogy a hallgató a szak tantervében előírt tanulmányi és
vizsgakötelezettségeknek (a diplomamunka, az előírt államilag elismert nyelvvizsga és
a szakzáróvizsga kivételével) mindenben eleget tett, illetve a diplomamunkához rendelt
kreditpontok kivételével a képesítési követelményekben előírt kreditpontokat
megszerezte. A végbizonyítványt abban a félévben kell kiadni, mely félévben a hallgató
az abszolutórium feltételeit teljesítette;
2) tandíjjal, költségtérítéssel, kártérítéssel, egyéb díjakkal és térítésekkel nem tartozik,
az egyetem leltári tárgyait leadta;
3) diplomamunkáját határidőre benyújtotta, és azt legalább elégséges érdemjegyre
minősítették.
A szakzáróvizsga legalább háromtagú bizottság előtt zajlik, melynek szükséges tagjai:
– a szakzáróvizsga bizottság elnöke
– a diplomamunka bírálója
– egy bizottsági tag
Az elnöknek és/vagy a bizottsági tagnak arról a szakterületről kell lennie, amelyről a
dolgozat készült (a bíráló értelemszerűen innen kerül ki). A szakzáróvizsga bizottság
természetesen a tanszéki vezetés döntése értelmében bővíthető. A hallgató
diplomamunkájának témavezetője a vizsgán részt vehet, de az érdemjegyek odaítélését nem
befolyásolhatja
A szakzáróvizsga a következő részekből áll:
1) A diplomamunkabemutatása (max. 10 perc): a jelölt ismerteti a diplomamunkában
tanulmányozott téma fontosságát, annak tudományos hátterét, az alkalmazott kutatási
módszert, legfontosabb eredményeit.
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2) A diplomamunkavédése: a jelölt azokra a kérdésekre válaszol, amelyeket a
diplomamunkabírálója írásos bírálatában tett fel; a bizottság tagjai szintén feltehetnek
kérdéseket.
3) A diplomamunkatémájához kapcsolódó kérdések.

A szakzáróvizsga értékelése:
A szakzáróvizsgát szakzáróvizsga-bizottság előtt kell letenni, a vizsgát a bizottság zárt
ülésen ötfokozatú értékeléssel minősíti. A szakzáróvizsga végső jegye a
diplomamunkavédésének érdemjegye és a vizsgán a kapcsolódó kérdésekre szerzett
érdemjegy matematikai átlaga, azonban a diplomamunkavédésének eredménye a
kerekítésnél súlyozottan számít.

A SZAKZÁRÓVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELE:
A szakzáróvizsgára bocsátás feltétele az alábbi tanegységlista teljesítése, valamint az
intézménytől kölcsönvett javak visszaszolgáltatásáról szóló igazolás.

AZ OKLEVÉL MINŐSÍTÉSE:
Az oklevél minősítését a diplomamunkára kapott és a szakzáróvizsgán megszerzett
érdemjegyek számtani átlaga adja, egész számra kerekítve.

SZAKFELELŐS OKTATÓ:
Dr. Siptár Péter, egyetemi docens
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Mintatanterv féléve

Előfeltétel

Kredit

Óraszám

BMA-

Tanegység neve

Köt. vál.

Kód

Értékelés formája

Félévmin.–max.

TANEGYSÉGLISTA

Meghirdetésért

felelős tanszék

I. ALAPOZÓ ISMERETEK: 18 KREDIT
ENYD-110

Fonológia

1-4

K

k

45

3

ENYD-120

Szintaxis

1-4

K

k

45

3

ENYD-130

Logika

1-4

G

k

45

4

ENYD-140

Formális szemantika

1-4

G

k

45

4

Elméleti Nyelvészet
1 ELTE-MTA
Kihelyezett Tsz.
Elméleti Nyelvészet
1 ELTE-MTA
Kihelyezett Tsz.
Elméleti Nyelvészet
1 ELTE-MTA
Kihelyezett Tsz.
Elméleti Nyelvészet
2 ELTE-MTA
Kihelyezett Tsz.

1

Magyar grammatika : 4 kredit
ENYD-150

Magyar grammatika

1-4

K

kv

45

4

ENYD-151

Magyar grammatika

1-4

G

kv

45

4

225

18

Összesen:
1

Elméleti Nyelvészet
1 ELTE-MTA
Kihelyezett Tsz.
Elméleti Nyelvészet
1 ELTE-MTA
Kihelyezett Tsz.

A tárgy előadással vagy szemináriummal teljesítendő! Az óra típusát a hallgató választja.

II. SZAKMAI TÖRZSANYAG: 30 KREDIT
ENYD-210

Terepmunka

1-4

G

k

45

4

2

ENYD-220

Nyelvészeti gyakorlat

2-4

G

k

60

3

3

ENYD15-

Diplomamunka
3-4

G

k

60

3

230

szeminárium

= ENYDSZD

4

Elméleti Nyelvészet
ELTE-MTA
Kihelyezett Tsz.
Elméleti Nyelvészet
ELTE-MTA
Kihelyezett Tsz.
Elméleti Nyelvészet
ELTE-MTA
Kihelyezett Tsz.

Kötelezően választandó grammatikai tárgyak*: 20 kredit
ENYD-320.x

Haladó grammatikai tárgyak

1-4

K

kv

45

4

ENYD-321.x

Haladó grammatikai tárgyak

1-4

G

kv

45

4

390

30

Összesen:

*5 db 4 kredites kurzussal teljesítendő! Az óra típusát a hallgató választja.
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Elméleti Nyelvészet
1-4 ELTE-MTA
Kihelyezett Tsz.
Elméleti Nyelvészet
1-4 ELTE-MTA
Kihelyezett Tsz.

III. DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ANYAG: 40 KREDIT
A differenciált szakmai anyag és a szabadon választható tantárgyak kódjaiban az x változóként
értendő, ami tetszőlegesen behelyettesíthető. Erre azért van szükség, mert a felsorolt címek nem a
kurzusok címét jelölik, hanem csak a tárgyköröket, amelyeken belül különböző kurzusok vannak
meghirdetve, és amelyek önálló tanegységeknek számítanak.
Tárgykörök:
-Haladó grammatikai tárgyak: haladó fonológia; morfológia; haladó szintaxis; haladó szemantika,
grammatikai modellek; lexikon)
-Számítógépes nyelvészeti és neurolingvisztikai tárgyak: nyelvfilozófia, számítógépes nyelvészet;
pszicholingvisztika; neurolingvisztika; nyelvelsajátítás; számítógépes ismeretek)
-Egyéb szakismereti területek: fonetika; valamely nyelv szerkezete; valamely nyelv története; történeti
nyelvészet; szocioingvisztika; diskurzuselemzés; pragmatika; a nyelvtudomány története;
szakkollégiumok; cikkírás, előadástartás; kutatási gyakorlat;

A) SPECIALIZÁCIÓ NÉLKÜL**
ENYD-320.x

Haladó grammatikai tárgyak

1-4

K

kv

45

4

ENYD-321.x

Haladó grammatikai tárgyak

1-4

G

kv

45

4

ENYD-330.x

Számítógépes nyelvészeti és
neurolingvisztikai tárgyak

1-4

K

kv

45

4

ENYD-331.x

Számítógépes nyelvészeti és
neurolingvisztikai tárgyak

1-4

G

kv

45

4

ENYD-340.x Egyéb szakismereti területek

1-4

K

kv

45

4

ENYD-341.x Egyéb szakismereti területek

1-4

G

kv

45

4

450

40

Összesen:

Elméleti Nyelvészet
1-4 ELTE-MTA
Kihelyezett Tsz.
Elméleti Nyelvészet
1-4 ELTE-MTA
Kihelyezett Tsz.
Elméleti Nyelvészet
1-4 ELTE-MTA
Kihelyezett Tsz.
Elméleti Nyelvészet
1-4 ELTE-MTA
Kihelyezett Tsz.
Elméleti Nyelvészet
1-4 ELTE-MTA
Kihelyezett Tsz.
Elméleti Nyelvészet
1-4 ELTE-MTA
Kihelyezett Tsz.

**10 db 4 kredites 45 órás kurzusssal teljesítendő! Az óra típusát és a tárgyak arányát a hallgató választja.

B) NYELVELMÉLET SPECIALIZÁCIÓ
Kötelezően választandó nyelvészeti ismeretek**: 40 kredit
ENYD-320.x Haladó grammatikai tárgyak

1-4

K

kv

45

4

ENYD-321.x Haladó grammatikai tárgyak

1-4

G

kv

45

4

450

40

Összesen:

Elméleti Nyelvészet
1-4 ELTE-MTA
Kihelyezett Tsz.
Elméleti Nyelvészet
1-4 ELTE-MTA
Kihelyezett Tsz.

**10 db 4 kredites 45 órás kurzusssal teljesítendő! Az óra típusát a hallgató választja.

C) SZÁMÍTÓGÉPES NYELVÉSZET ÉS NEUROLINGVISZTIKA SPECIALIZÁCIÓ
Kötelezően választandó nyelvészeti ismeretek: 40 kredit
ENYD-330.x

Számítógépes nyelvészeti és
neurolingvisztikai tárgyak

1-4

K

kv

6

45

4

Elméleti Nyelvészet
1-4 ELTE-MTA
Kihelyezett Tsz.

ENYD-331.x

Számítógépes nyelvészeti és
neurolingvisztikai tárgyak

1-4

G

kv

Összesen:

45

4

450

40

Elméleti Nyelvészet
1-4 ELTE-MTA
Kihelyezett Tsz.

**10 db 4 kredites 45 órás kurzusssal teljesítendő! Az óra típusát a hallgató választja.

V. SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK: 12 KREDIT
Az előírt 12 szabadon választható kredit BMA-ENYD-320, 321, 330, 331, 340, 341 kóddal
illetve a Karon BMVD- kóddal meghirdetett bármely kurzussal is teljesíthető!

V. SZAKZÁRÁS
SZAKDOLGOZAT ÉS SZAKZÁRÓVIZSGA: 20 KREDIT
ENYD-SZD

Szakdolgozat
(Egyéni
szakdolgozati felkészülés)

4

EF

k

0

20

=ENYD15-230

Elméleti
Nyelvészet
4
ELTE-MTA
Kihelyezett Tsz.

Szakzáróvizsga

4

Z

k

0

0

(Szakdolgozat)

4

0

20

összesen
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