Minden másodéves (3. szemeszteres) hosszúkódos hallgatónak kötelező:
IREN1101

Klasszikus irodalomtudományi iskolák (2k): IREN110103 Klasszikus irodalomtudományi iskolák

IREN1601

Interpretációs gyakorlatok (2k): 6 db ilyen kóddal kezdődő szemináriumból lehet válogatni

IRTN1301

Régi magyar irodalom: barokk szeminárium (2k): 7 db ilyen kóddal kezdődő szemináriumból lehet válogatni

IRTN1302

Régi magyar irodalom: barokk előadás (1k): IRTN130203 Régi magyar irodalom: barokk előadás

MNYN2301 Magyar mondattan- és általános grammatikaelmélet előadás (2k): 2 db ilyen kóddal kezdődő előadásból lehet válogatni
MNYN2302 Magyar mondattan- és általános grammatikaelmélet szeminárium (1k): 5 db ilyen kóddal kezdődő szemináriumból lehet válogatni
MNYN2401 Magyar jelentéstan (1k) – csak azoknak, akik nem hallgattak stilisztikát az előző félévben: MNYN240101 Magyar jelentéstan és szókincstan
MNYN2501 Magyar szövegtan (2k): 3 db ilyen kóddal kezdődő szemináriumból lehet válogatni
NYSN0xxx

Bevezető kurzusok a szakosodáshoz (2k – 2 kurzus): 4 db ilyen kóddal kezdődő szemináriumból lehet válogatni. A másodév során kettő ilyen
kurzust kell teljesíteni!

Kötelezően választandó kurzusok a az egész képzés során (amelyek beleszámítanak a képzés
kreditszámába). NEM kell őket másodévben teljesíteni!:
Választható tantárgyak: MNYN51 (2k), MNYN52 (2k), MNYN53 (2k), MNYN55 (2k), MNYN60 (3k).
Min.: 2 kredit.
7 db ilyen kóddal kezdődő kurzusból lehet ebben a félévben válogatni. Kb. 120 fő számára van férőhely.

Szabadon választható (a képzés kreditszáma FÖLÖTTI!) kurzusok:
VIRN1201 Középkori, reneszánsz és barokk világirodalom (2k): VIRN120130 Középkor, reneszánsz, barokk

IRODALOM orientációsoknak:
kötelező:
IREN1301 Műnemelmélet és poétika (2k): IREN130103 Műnemelmélet és poétika

kötelezően kell belőle választani (a képzés során!):
Választható tantárgyak: MNYN32 (2k), MNYN35 (2k), MNYN42 (2k), MNYN44 (2k), MNYN45 (2k), MNYN46 (2k), MNYN50 (2k), MNYN54 (2k),
MNYN56 (2k), MNYN57 (2k), MNYN58 (2k), MNYN59 (2k).
Legalább 3 tantárgy teljesítendő. Min.: 6 kredit.
19 db ilyen kóddal kezdődő kurzusból lehet ebben a félévben válogatni, 9 különböző tantárgyban.

NYELVÉSZET orientációsoknak: ki kell választaniuk egy szakirányt, és annak a tárgyaiból válogatni.
Szükség esetén kérjenek segítséget:
FONTOS: a specializációk elején megadott NYSN0xxx kezdetű kurzusok természetesen a mindenkinek
kötelezőként megadott közé beszámítanak, vagyis már csak egy másikat kell azok közül választani!
Vagyis a bevezető NYSN kurzus mellé (amelyből összesen kettőt mindenképpen, mindegyik
orientációban kell teljesíteni a magyar szakon) az első orientációs/szakirányos félévben általában még egy
kurzust kell felveni a kiválasztott szakirányból, ugyanúgy, ahogy az irodalom orientáció esetében. Néha
persze lehet többet is, de nem kötelező.

Elméleti nyelvészet, ANYN – Viszket Anita, vanita@dexter.hu
NYSN0101 Az elméleti nyelvészet formális alapjai (1k): NYSN010101 Matematika nyelvészeknek: az elméleti nyelvészet formális alapjai
ANYN0102 Bevezetés a nyelvleírásba (2k): ANYN010201 Bevezetés a nyelvleírásba
ANYN0201 Generatív grammatikák és automaták 1. (1k): idén nincs meghirdetve
ANYN0301 Fonológia (1k): idén nincs meghirdetve

A többi meghirdetett ANYN-es kurzus a szakirányt most megkezdők számára túlságosan haladó, így
azokat másodévesek NE vegyék fel.
Hungarológia, MINN – Szűcs Tibor, szucs@btk.pte.hu
NYSN0401

Bevezetés a magyar mint idegen nyelv / a hungarológia tanulmányozásába (1k): NYSN040101 Bevezetés a magyar mint idegen nyelv /
hungarológia tanulmányozásába

MINN0103 Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe (2k): MINN010302 Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe
MINN0104 Pszicholingvisztika: az idén nincs meghirdetve [mivel a továbbhaladásnak feltétele, ezért ez probléma lesz!]

A MINN010525 Nyelvtipológia kurzus felvehető a specializációt most kezdők számára is, noha a
következő félévre van ajánlva.
Anyanyelvi nevelés, MANN – Medve Anna, medve@btk.pte.hu
NYSN0301 Bevezetés a magyar anyanyelvi nevelésbe (1k): NYSN030101 Bevezetés az anyanyelvi nevelésbe
MANN0103 Pragmatika anyanyelvi nevelési szempontból (2k): idén nincs meghirdetve
MANN0201 Általános nyelvészet az anyanyelvi nevelésben (2k): MANN020105 A mondattan tanítása
MANN0204 Az írásbeli nyelvhasználat fejlesztése (2k): MANN020401 Az írás
MANN0302 Anyanyelvi nevelés és természettudományos műveltség (2k): idén nincs meghirdetve

Mivel a kötelező MANN01, 02, 03, 04 tantárgyakban minden tárgyelem szabadon választható, és az
NYSN0301-en kívül nincs előfeltételük (és azt párhuzamosan velük is lehet teljesíteni), ezért az ilyen
kezdetű kurzusok közül a másodévesek is felvehetik bármelyiket (kivéve, ha a kurzusnál van
megfogalmazva valamilyen, még nem teljesített előfeltétel).
Alkalmazott nyelvészet, ALNN – Szűcs Tibor, szucs@btk.pte.hu
NYSN0501 Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe (1k): NYSN050101 Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe
ALNN0101 Pszicholingvisztika (2k): ALNN010101 Pszicholingvisztika
ALNN0102 Az interkulturális tanulmányok alapjai (2k): idén nincs meghirdetve
ALNN0103 Bevezetés a didaktikai kutatásba (2k): idén nincs meghirdetve
ALNN0104 A statisztika alapjai (2k): idén nincs meghirdetve

Mivel a kötelező ALNN01, 02, 03 tantárgyak közül az első kettőnben minden tárgyelem szabadon
választható, és az NYSN0501-en kívül nincs előfeltételük (és azt párhuzamosan velük is lehet teljesíteni),
ezért az ilyen (ALNN01 vagy ALNN02) kezdetű kurzusok közül a másodévesek is felvehetnék
bármelyiket (kivéve, ha a kurzusnál van megfogalmazva valamilyen, még nem teljesített előfeltétel), de
az idén ilyenek sajnos nincsenek meghirdetve, ezért ezt a specializációt elkezdőknek ebben a félévben be
kell érniük a fent megadott két kurzussal.
Finnugrisztika, FGRN – Fancsaly Éva, fevam@freemail.hu
NYSN0201 Bevezetés a finnugor stúdiumokba (1k): idén nincs meghirdetve
FGRN0101

Finnugor összehasonlító nyelvészet (2k) – ebből vagy ezt vagy az FGRN0102-t kell teljesíteni: 2db kurzus közül lehet választani (egy előadás és
egy szeminárium)

FGRN0102

Finnugor összehasonlító néprajz (2k) – ebből vagy ezt vagy az FGRN0101-t kell teljesíteni: Finnugor művelődéstörténet A finnugor
nyelvcsaládba tartozó népek élete ma

FGRN0201 Finn nyelv kezdő (4k): FGRN020101 Finn nyelv kezdő I

A többi meghirdetett kurzus ebben a specializációban a felsőbbévesek számára való.

