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Ezt a GYÍK-ot a jövőben is csak az emailben érkező kérdésekkel fogom frissíteni (ha lesz rá időm) De sokkal jobb, ha az említett színtér
megfelelő fórumában kérdeztek, mert ott mások is okulnak a kérdésekből. (A szövegek nagy része azért ékezetmentes, mert emailekből
másoltam ki őket.)
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Kérdés
Most leszek másodéves magyar-német szakon. El
szeretném végezni a magyar mint idegen nyelv
specializációt. Azonban gondban vagyok a kódokkal. Az
ehhez tartozó órákat HUNN és MINN kód alatt egyaránt
meghirdették és nem tudom, nekem melyikeket kellene
felvennem.

Válasz
A hosszú kódú szakirányokról (azaz az itt írtak NEM érvényesek a 2002 előtt vagy a 2006-ban és
utána felvételizettekre):
A specializaciok ket reszbol allnak. A magyar szakon belul (ha valaki nyelveszet orientacios) 18
kreditet kell egy-egy specializaciobol elvegezni. A tobbit (20-22 kreditet) a Nem szakteruleti
kepzesben lehet felvenni, vagy a magyar szakos tantervben is, de mivel ott ezek meghaladjak a kepzes
kreditszamat, valoszinuleg majd fizetni kell a plusz kreditekert.
A Hungarologia (=Magyar mint idegen nyelv) szakirannyal kapcsolatban tehat:
A szakiranyt meg lehet ugy csinalni, hogy vki a MAGANE01/02 kepzeseben nyelveszet orientaciot
valaszt, azon belul Hungarologia... szakiranyt (18 kr MINN), es a hianyzo krediteket (HUNN) az
NSZANE01 vagy a PTE 10% kepzes terhere veszi fel (hogy mennyi kreditet vehet fel ingyen, es
mennyiert kell fizetni, az az egy- es tobbszakossagtol, tanarszaktol stb. fugg, ezeket az
osszefuggeseket en nem ismerem, a TO-n kell utanakerdezni), vagy ugy, hogy az osszes kurzust
(MINN, es aztan HUNN) az NSZANE01 vagy a PTE 10% kepzesben vegzi el, mivel a magyar szakon
irodalom orientacios. A MINN kurzusok elvegzese elegendo a nyelveszet orientacio teljesitesehez, es
a magyar szakos diploma megkapasahoz, de ha valaki csak a MINN-reszt vegzi el, nem kaphat
diplomabejegyzest, mivel azt 40 kreditnyi specializaciso kurzus alatt nem allit ki a Kar (legalabbis a
jelenlegi szabalyozas alapjan, amirol csak szobeli informaciom van, tehat ennek is erdemes
utanakerdezni, elso korben talan felsobbevesektol, es ketseges esetben kerni a tanszeki irasos

allasfoglalast!). Termeszetesen a diplomahoz jaro diplomamellekletben mindenkeppen ott lesznek az
elvegzett kurzusok, tehat nem karbaveszett munkarol van szo.
(Minden szakiranyunk ket ilyen reszbol all, de nem mindegyiknel jeloljuk a ket reszt a kodok
elkulonitesevel, ezert talan elso ranezesre nem latszik a kette tagoltsag.)
2006. aug. 27.

2006. aug. 26.

Még nem teljesítettem a 2. nyelvészeti szigorlatot,
amihez viszont szükségem lenne egy MNY41xx-es kódú
órára, ami alá az Egy rokon nyelv vizsgálata téma
tartozik. Lesz ilyen óra, már utánajártam, Dobó Attila és
Székely Tanár Úr is tartanak ilyen órákat, de rövid kóddal
nem hírdették meg és én még a régi rendszerbe tartozom.
Jelenleg csak MNYN310103/MNYN...10-14 kód alatt
elérhetőek, így viszont nem tudom felvenni egyiket sem.
Tudnál valamit javasolni, kihez forduljak segítségért,
hogy rövid kóddal is beiktassák ezeket?
Most leszek másodéves a magyar szakon. Az alkalmazott
nyelvészet specializációt szeretném felvenni ebben a
tanévben s ezzel kapcsolatban felmerült bennem néhány
kérdés.Ez ügyben szeretnék segítséget kérni!Az első
kérdésem az lenne,hogy a specializációt már az első
félévben felvehetem,vagy előbb el kell végeznem a
NYSN0302 kódú Bevezetés a magyar anyanyelvi
nevelésbe órát?
Amennyiben már első félévben
specializálódhatok,szeretném megkérni hogy hirdessék
meg a MANN 0103; MANN0201 és MANN 0302 kódú
órákat,mivel ezek szerepelnek az időtervben!

A válaszom minden magyar szakosra és minden hiányzó kurzuskódra érvényes:
Igen, van otletem: Nagy Agnesnek kellene irni (nagyagi@btk.pte.hu), o tud uj kodot adni a
kurzusoknak. Nem hiszem, hogy lenne akadalya a kreditalasnak (vagyis a mar meghirdetett kurzus uj
koddal valo ellatasanak). Valoszinuleg csak veletlenul maradt el ez a kod: altalaban igyekszunk
minden meghirdetett kurzust hosszu es rovid koddal is ellatni.

A válasz csak a 2002-2005 között felvételiző ún. hosszú kódosokra érvényes:
Az idezett kurzuskodokbol az derult ki szamomra, hogy az anyanyelvi neveles specializaciorol van.
Jol ertettem, igaz?
A specializacio elott vagy a megkezdesevel egyidoben fel kell venni az "NYSN030101 Bevezetés az
anyanyelvi nevelésbe" kurzust. Ezen kivul a MANN01-bol 2, a MANN02-bol 3, a MANN03-bol 2 es
a MANN04-bol 2 db 2 kredites kurzus teljesitese a kotelezo. Mindegyik tantargybol van ennyi kurzus
meghirdetve, tehat van mibol valogatni. Vagyis mivel igazabol (a megadott megkoteseken kivul)
minden kurzus szabadon valaszthato, ezert valojaban mindegy, hogy melyik szerepel az idotervben a
3. szemeszterre ajanlva. Sajnos, arra nem volt az akkori tantervkeszitesben lehetoseg, hogy tol-ig
szemeszterek legyenek megadva a targyelemeknel.
Javaslom meg Medve Anna tanarno megkereseset (medve@btk.pte.hu), mert o, mint a specializacio
vezetoje, biztos tud tanacsot adni azzal kapcsolatban, hogy melyik kurzust erdemes kezdokent
felvenni. Tantervi elofeltetele mindegyik kurzusnak csak a mar emlitett NYSN0301 elozetes vagy
parhuzamos teljesitese, kurzuselofeltetelkent egyes kurzusoknal a Mondattan I-II teljesitese szerepel,
de nem mindegyiknel.

2006. aug. 21.

felmrült néhány
kérdésem: pl.: mennyire matematika alapú a
számítógépes nyelvészet szakirány?

A válasz technikai része csak a 2002-2005 között felvételiző ún. hosszú kódosokra érvényes, de az
általános nyelvészet / elméleti nyelvészet /nyelvtechnológia szakirány szellemiségéről írottak
mindenkinek szólnak:

a kötelező órái között halmazelmélettel és logikával
foglalkozók is vannak. ezek -egy humán beállítottságú
tanuló
számára- mennyire nehezek? mire lehet ezt a szakosodást
plusszban használni? (milyen munkakörben?) és hogy
lehet -ha a diák e mellett a szakirány mellett döntdiplomabejegyzést kapni erről(láttam, h 18 kr-nyit lehet
alapban összegyűjteni csak és 40 kr kellene...)

A szamitogepes nyelveszeti szakiranyt (SZNN) az Elmeleti nyelveszet szakirannyal (ANYN)
parhuzamosan erdemes elkezdeni, hiszen egyutt lehet csak oket befejezni. Mind az ANYN, mind az
SZNN kurzusokbol 20-20 kreditet kell osszegyujteni, es igy jon ossze a 40 kredit, ami a
diplomabejegyzeshez szukseges.
A szakiranyokat meg lehet ugy csinalni, hogy vki a MAGANA01/02 kepzeseben nyelveszet
orientaciot valaszt, azon belul Elmeleti nyelveszet szakiranyt (18 kr ANYN), es a hianyzo krediteket
az NSZANE01 vagy a PTE 10% kepzes terhere veszi fel (hogy mennyi kreditet vehet fel ingyen, es
mennyiert kell fizetni, az az egy- es tobbszakossagtol, tanarszaktol stb. fugg, ezeket az
osszefuggeseket en nem ismerem, a TO-n kell utanakerdezni), vagy ugy, hogy az osszes kurzust az
NSZANE01 vagy a PTE 10% kepzesben vegzi el, mivel a magyar szakon irodalom orientacios.
A szamitogepes szakirany megkezdese elott tobb ANYN-es kurzust is erdemes elvegezni. Az ANYN
kurzusok felvetelenek feltetele a NYSN010101 (Matematika nyelveszeknek...) es az ANYN010201
(Bevezetes a nyelvleirasba) kodu kurzus elvegzese. Ezutan meg javasolt elvegezni harom db
ANYN02-sel kezdodo kurzust, tovabba egy ANYN20-as kodu kurzust az SZNN modul
megkezdesehez. Persze ha surget az ido, az SZNN modul formalisan korabban is elkezdheto, de az
alapozo tudast a felsorolt ANYN targyak adjak meg.
Mivel az SZNN modulban arra epitunk, hogy a szukseges formalis es matematikai alapismereteket a
hallgato az ANYN kurzusok soran szerzi meg, es mivel az SZNN modul kurzusai az aktualis
oraadoktol fuggenek, ezert nem megjosolhato, hogy ott mennyire matematikai alapu a kepzes: az
utobbi idoben pl. nem volt az. Az ANYN kurzusok az erdeklodo bolcseszhallgatok szamara
elvegezhetoek, semmilyen extra matematikai talentum nem kell hozzajuk. Arra azonban fel kell
keszulni, hogy rendszeres heti munkat (hazi feladatok irasa) igenyelnek, es fontos az orara jaras is,
mert egyedul a tananyag nehezebben feldolgozhato (noha az sem lehetetlen)!
Hogy mit nyer az, aki elvegzi ezeket a modulokat: nos, azt nem tudom, hogy milyen allasnal szamit jo
ajanlolevelnek egy ilyen diplomabejegyzes. De az biztos, hogy ezek a kurzusok a strukturakban valo
gondolkodast tanitjak, es ez az elet minden teruleten jol jon. Az egyetemen altalaban nem praktikus,
gyakorlatorientalt tudast lehet kapni, hanem keszsegeket, amelyek meggyorsitjak a munkahelyeken az
ismeretek elsajatitasat, a helyzetekben valo kiigazodast, a logikus gondolkodast, a
problemafelismerest. A kurzusokon jol teljesito hallgatok szamara plusz "juttatas", hogy ezt a
szakiranyt viszonylag kevesen vegzik, altalaban jol osszeszokott csapat jon ossze, kozuluk kerulnek ki
leggyakrabban a sikeres OTDK-zok stb.
En annak ajanlanam ezt a szakiranyt, aki az ideje nagy reszet az egyetemi tanulmanyaira tudja
forditani, aki hajlando rendszeresen keszulni az orakra, aki akkor is megirja a hazi feladatokat, ha

azokert semmi extra dolog nem jar (nem szamit bele a jegybe stb.), pusztan a munkalkodas oromeert.
Ha valaki azt gondolja, hogy esetleg a tudomannyal akar (akarmilyen tudomannyal) az egyetem utan
is foglalkozni (pl. doktori iskolaba jelentkezne a diplomaszerzes utan stb.), annak feltetlenul erdemes
ezt a szakiranyt elvegeznie. Ha valaki nem akar tudos lenni, de az egyetemi evei alatt megengedheti
maganak, es kedve is van hozza, hogy elvontabb, kevesbe gyakorlatias kerdesekkel foglalkozzon,
hogy olyan hagyomanyos ertelemben vett egyetemista legyen, aki orakig bir gornyedni egy-egy
problema folott, es ezt raadasul hetente meg tudja ismetelni: nos, annak is itt a helye. A kesobbi
munkaja soran (akarhova keruljon is) hasznat fogja venni mindannak, amit igy begyakorolt (elmelyult
munkavegzes, logikus gondolkodas stb, ahogy mar irtam).

