Általános nyelvészet / Elméleti nyelvészet / Nyelvtechnológia
(A féléveket a
HALLGATÓK
szempontjából
számolom!)
az alapszakos
teljesítendő képzés
rövidítése

2002 előtt felvételizők („rövid kódosok)

2002-2005 között felvételizők („hosszú kódosok”)

2006 után felvételizők („bolognások”), magyar alapszakosok

MAGANE (120 vagy 90 kr)

MAGANE01 vagy MAGANE02 (140 kr)

MAGTANB1 (180 kr)

A hosszúkódos MAGANE01 és MAGANE02 tantervekben
Nyelvtudományi orientáció esetén az egyik választható
szakirány az Elméleti nyelvészet- ANYN 18 kredites modul
(ANYN01-11). A modulnak van egy 20 kredites folytatása
(ANYN12-29), amit vagy a szak teljesítésén túl, vagy a Nem
szakterületi képzésekben lehet elvégezni.

a tanterv alapvető
felépítése

Ahogy a MAGANE képzésnél ismertettük, a választott képzési
módtól függően nulla, egy vagy kettő 40 kredites modul
elvégzése kötelező. Ezek közül az egyik lehet az ANY, Általános
nyelvészet modul is. A modul elvégzéséről diplomabejegyzés
kapható.

Irodalom orientációsok, vagy nem magyar szakosok a teljes
ANYN modult elvégezhetik a Nem szakterületi képzésen belül.
Ekkor a modul első (a szakon is elvégezhető részében,
ANYN01-11) összesen 20 kreditet kell teljesíteni: az előírt
ANYN kurzusokon kívül még 1 kredit az NYSN0101
tárgyelem, és még 1 kreditet gyűjteni kell valahonnan az első 11
tantárgyból.
A modul elvégzéséről csak akkor kapható diplomabejegyzés, ha
valaki mind a 40 kreditet elvégzi belőle (vagyis ehhez a magyar
szakon belüli 18 kredit nem elegendő).
Az ANYN első 20 kredite a feltétele az SZNN Számítógépes
nyelvészeti (20 kredites) modul elvégzésének, amit a magyar
szak kreditszáma fölött a szakon belül, vagy Nem szakterületi
képzésként lehet elvégezni. Az ANYN (20) +SZNN (20) kredit
elvégzése után „Számítógépes nyelvészet” elvégzésére utaló
diplomabejegyzés kapható.
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A bologna magyar alapszakosok egyik választható szakirány a
Nyelvtechnológia szakirány, amit MA szinten elméleti nyelvészet
szakként lehet majd folytatni. Ahogy minden szakirány, ez is 50
kredites, és diplomabejegyzéssel jár.

„ANY”-modul
(A féléveket a
HALLGATÓK
szempontjából
számolom!)
az alapszakos
teljesítendő képzés
rövidítése
Nyelvészeti rész, 1.
félév (ősz)
Nyelvészeti rész, 2.
félév (tavasz)
Nyelvészeti rész, 3.
félév (ősz)
Nyelvészeti rész, 4.
félév (tavasz)
Nyelvészeti rész, 5.
félév (ősz)

2002 előtt felvételizők („rövid kódosok”)1

2002-2005 között felvételizők („hosszú kódosok”)2

2006 után felvételizők („bolognások”), magyar alapszakosok

MAGANE (120 vagy 90 kr)

MAGANE01 vagy MAGANE02 (140 kr)

MAGTANB1 (180 kr)

ANY11 Matematikai bevez (3/3)
ANY12 Logika I (azonos a magyar szak logika kurzusával ) (1/1)
ANY31 Fonológia (2/2)
ANY32 Morfológia (2/2)
ANY26 pl: Ember és számítógép (2/2)
ANY22 gen gr és automaták I (2/2)
1 kurzus az ANY2-es tantárgycsoportból (pl. ANY21 Logika II)
(2/2)
1 kurzus az ANY3-as tantárgycsopotrból (pl. Szemantika,
Lexikon, Pragmatika/szövegtan) (2/2)

NYSN0101 Az elm. ny. formális alapjai (matek) (1/1)
ANYN0102 Bevezetés a nyelvleírásba (2/2)
ANYN0301 Fonológia (1/2),
ANYN0401 Morfológia (1/2),
ANYN0601 Szintaxis (1/2)3

NTNB0101 Nyelvészeti alapfogalmak (2/4)
NTNB0201 Matematikai alapismeretek (2/4)
NTNB0102 Nyelvleírás (2/4) – morfológia lesz
NTNB0301 Fonológia (3/6)
1 kurzus az NTNB0701tárgyból (2/4)

ANYN0201 Gen gr és automaták (2/2)
lehet kreditet gyűjteni az ANYN05, 07, 08 tantárgyakkal
(szemantika, lexikon, diskurzus) (1/2)

NTNB0202 Logika (2/4)
NTNB0401 Szemantika/pragmatika - gen gr I. (3/6)
1 kurzus az NTNB0701tárgyból (2/4)

Nyelvészeti rész, 6.
félév (tavasz)

ANY22 gen gr és automaták II (2/2)
ANY23 Formális szemantika (2/2)
1 kurzus az ANY3-as tantárgycsoportból (pl. ANY34 Szintaxis)
(2/2)

Nyelvészeti rész, 7.
félév (ősz)

ANY4-es tantárgycsoportból min. 2 kurzus teljesítése össz. itt pl.
a Nyelvtipológia, ami a Hungarológiásoktól kreditálható (2/2) +
kötelező az ANY46 Nyelvtudománytörténet, ANY
Nyelvfilológia (pl. Nyelvészeti alapfogalmakból). Össz. 6/6

Nyelvészeti rész, 8.
félév (tavasz)
Nyelvészeti rész, 9.
félév (ősz)
Nyelvészeti rész, 10.
félév (tavasz)

választható kurzus az ANY2-es tantárgycsoportból pl.
az.ANY24 Algebrai struktúrák (2/2)
ANY6-osból min. 3 kurzus teljesítése, itt pl. ANY61 Modern
grammatikaelmélet (2/2) + ANY62 Egy grammatikaelmélet
tanulmányozása (2/2)
ANY6-osból min. 3 kurzus teljesítése, itt pl. a ANY63 Latin (2/2)
ANY71 Betekintés egy társtudományba (2/2)
ANY5-ös tantárgycsoportból min. 1 kurzus teljesítése (pl.
Pszicholingvisztika, Szociolingvisztika a Hungarológiásokkal)
(2/2)
ANY szigorlat I.

ANYN0203 Formális szemantika (2/2)
ANYN10xx Interdiszciplináris (2/2) (pl. Szocio, pszicho stb.)
lehet kreditet gyűjteni az ANYN0202 (Gen gr és automaták II.),
ANYN09 (Gramm. elm) és ANYN1101 Kutatószem tárgyakkal
(2/2-4)
ha Számítógépes nyelvészettel akarja valaki folytatni a
specializációt, akkor vegye fel az ANYN2001 tantárgyat!
ANYN1901 Latin (2/2)
1 kurzus az ANYN20-27 tárgyakból (pl. ANYN2501
Nyelvtipológia vagy ANYN2101 Logika II) (2/4)
1 kurzus az ANYN13-18, 28, 30 tárgyakból (fonológia,
morfológia, szintaxis, szemantika, lexikon, diskurzus,
gramm.modell, kut szem.) (2/4)
ANYN1201 Algerbrai struktúrák (2/4)
1 másik kurzus az ANYN13-18, 28, 30 tárgyakból (fonológia,
morfológia, szintaxis, szemantika, lexikon, diskurzus,
gramm.modell, kut szem.) (2/4)
ANYN2901 szigorlat (0/4)

NTNB0501 Szintaxis (3/6)
NTNB0601 A formális szemantika... (2/4)
1 kurzus az NTNB0701tárgyból (2/4)

akinek 10 szemeszteres a képzése, megteheti, hogy egyes
kurzusokat egy évvel később teljesít

1

A tanterv bemutatása nem TELJESEN korrekt, próbáltam ahhoz igazítani, hogy milyen kurzusokat fogunk tudni (feltehetően) meghirdetni.
Elég rendesen átalakítottam a tantervet, hogy tudjuk biztosítani a kurzusokat. A változtatás jóváhagyatás alatt van! A lényege: több kötelező tárgyból választhatót csináltam, és sok tárgyelem
(és ezzel együtt kurzus) kreditszámát a duplájára emeltem, hogy a tanterv kevesebb kurzussal teljesíthető legyen. Ha elfogadják a módosítási javaslatot, akkor visszamenőleg is javíttatni kell a
kreditszámokat a kurzuslistában.
3
Például itt van kreditszámnövelés. De még nem tudom biztosra ígérni, hogy sikerül!
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