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Tanszék: Nyelvtudományi Tanszék. Titkárság: D222, 72/503-600/4335, nagyagi@btk.pte.hu
A tanár neve: Viszket Anita
A kurzus címe: azon kurzusaimat foglalom itt össze, amelyeknek a címében megtalálható a „szakdolgozat” szó
A kurzus órarendi adatai: 2006 őszi szemeszter, külön egyeztetett konzultációs időpont, D224
A kurzus kódjai és kreditszámai: ezen dokumentum második oldalán foglalom össze.
Szabálytípusok
Feladata a szakképzés céljainak megvalósításában
Felvételének előzetes feltétele (amennyiben van)

Elvégzéshez szükséges tanulmányi munka mennyisége

Elvégzéshez szükséges tanulmányi munka típusa
Részvétel követelményei
A távolmaradás igazolásának módja
A távolmaradás pótlása
Félévközi ellenőrzés(ek) (amennyiben van) típusa
Félévközi ellenőrzés(ek) témaköre(i) és időpontja(i)
Félév végi számonkérés típusa
Vizsga jellege, időpontja

A kurzus értékelésének módja

A kurzus következő meghirdetésének időpontja

Szabályok
A szakdolgozat megírásában való segítségnyújtás, konzultáció.
Az I. grammatika szigorlat letétele.
A félév során három alkalommal, három különböző hónapban előre
egyeztetett(!) időpontban 60 perces konzultáció. A konzultációkat
megelőzően min. egy szakirodalmi tétel elolvasáa, és arról (vagy
azzal kapcsolatban) min. 2 oldalas esszé írása. A konzultációkat
követően egy héten belül a megbeszéltekről jegyzőkönyv feltöltése
a Coospace-be. – az erre fordítandó idő a hallgatótól függ.
Szakirodalomolvasás, esszé-írás, jegyzőkönyv-készítés.
Előre egyeztetett időpont.
Nem kell igazolás, hanem helyette előzetes bejelentés.
Egy alkalommal lehet pót-időpontot egyeztetni.
A konzultációra hozott kétoldalas esszé és a megbeszéltekről írt
jegyzőkönyv.
Témája: az elolvasott szakirodalmi tétel, illetve a korábbi
konzultációkon megbeszéltek
Nincs félév végi számonkérés: a félév közben folyamatosna
dolgozunk, lásd fent.
nincsen
A kurzuson minden teljesítménnyel pontokat lehet szerezni. Előre
benyújtandó min. 2 oldalas esszé: 0-8 pont (a három esszé összesen
max. 24 pont). A konzultációról benyújtandó min. 2 oldalas
jegyzőkönyv: 0-8 (össz: max. 24 pont). A konzultáción való aktív
részvétel: 0-4 pont (max. 12 pont). A konzultációról előtzetes
bejelentés nélkül távolmaradás: -4 pont.
2007-2008 őszi félév.
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Egy lista a nálam (is) felvehető szakdolgozati szemináriumi kódokról:
A szakdolgozati szemináriumokat NEM egyedül tartom, de a webes kurzuslista sajátossága az, hogy ha egy oktató kurzusait
nézzük, akkor a többi oktatót lehagyja a kurzusok mellől. A kollégáktól ezúton is elnézést kérek.
MAGANE: rövidkódos magyar szakosok számára
MNY-091001 Szakdolgozati szeminárium I. (Nincs létszámkorlát.)
[SD] 2/2 Viszket Anita
A kurzuson a hallgatók a Nyelvtudományi Tanszék oktatói segítségével betekintést nyernek a különböző nyelvészeti szakterületek
aktuális kérdéseibe, s így egyfajta "sorvezetőt", de legalábbis "térképet" kapnak szakdolgozati témájuk kiválasztásához.
TF: Gy: témavázlat elkészítése FF:
KMk: KMtt: TSZ: MNYT
MNY-091002 Szakdolgozati szeminárium 2. (Nincs létszámkorlát.)
Kreditált kód(ok): MIH9902
[SD] 2/2 Viszket Anita
A tanszéki hirdetotáblán közzétett témajegyzék alapján választható oktató. Természetesen egyénileg választott téma
konzultációjára is van mód. A készülo szakdolgozatokhoz szükséges szakmai útmutatást szemináriumi keretben kapják meg a
hallgatók, amely kiegészül egyéni konzultációval.
TF: GY: rendszeres konzultáció, a készülo szakdolgozat bemutatása FF: MNY 91xx teljesítése
KMk: KMtt: TSZ: MNYT
MNY-091003 Szakdolgozati szeminárium 3. (Nincs létszámkorlát.)
Kreditált kód(ok): ALK9903 , MIH9903
[SD] 2/2 Viszket Anita
A készülo szakdolgozatok megbeszélése szemináriumi keretben, amely kiegészül egyéni konzultációval.
TF: GY: rendszeres konzultáció, a készülo szakdolgozat bemutatása FF: MNY91xx és MNY/spec92xx teljesítése
KMk: KMtt: TSZ: MNYT
MAGANE01 vagy MAGANE02: hosszúkódos magyar szakosok számára
MSDN130101 Szakdolgozat I. Tájékozódás, témaválasztás. Nyelvészeti témakörök. (Nincs létszámkorlát.)
[SZ] 2/2 Viszket Anita
TF: Gy: FF:
KMk: KMtt: TSZ: MNYT
MSDN230101 Szakdolgoza II. Előkészítés, bibliográfia. Nyelvészeti témakörök. (Nincs létszámkorlát.)
[SZ] 3/3 Viszket Anita
TF: Gy: FF:
KMk: KMtt: TSZ: MNYT
MSDN330115 Szakdolgozat III. Megírás. (Nincs létszámkorlát.)
[SZ] 5/5 Viszket Anita
TF: Gy: FF:
KMk: KMtt: TSZ: MNYT
MSDN430101 Szakdolgozat. (Nincs létszámkorlát.)
[SZ] 0/15 Viszket Anita
TF: Gy: FF:
KMk: KMtt: TSZ: MNYT

A részletes kurzusleírást illetve kurzusprogramot (a Tanrend mellékleteként) a szorgalmi időszakot megelőző
két héttel az Interneten közé kell tenni vagy/és a hallgató órafelvételi szándékának jelzésekor a hallgató
számára át kell adni. Ettől a szemeszter folyamán eltérni nem lehet. A kurzusleírást illetve kurzusprogramot a
tanszéken meg kell őrizni.
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A KURZUSOK BEMUTATÁSA
A kurzus felépítése
Szeretnék valódi segítséget nyújtani a hozzám forduló szakdolgozóknak. Ennek a feltétele a viszonylag egyenletes (még
ha nem is túlságosan megterhelő) munka. Ezért ragaszkodom a minimum három, különböző hónapokban történő
konzultációhoz, a konzultációra való írásbeli felkészüléshez, illetve a konzultáción megbeszéltek írásban történő
összefoglalásához. Aki úgy érzi, hogy ezek a feltételek túlságosan szigorúak, annak azt ajánlom, más témavezetőt
keressen.
Minden hallgatónak, aki a kurzust nálam akarja teljesíteni, fontos tudnia, hogy még az őszi szünet előtt meg kell
történnie az első konzultációnak, vagyis okt. 25. után már nem érdemes hozzám fordulni (ha addig nem keresett meg az
illető).
A teljesítés feltétele
• Minimum három konzultáció, három különböző hónapban (a hallgatónak kell időpontot kérnie személyesen vagy
emailben). Minden konzultáción való aktív részvétel: 0-4 pont, össz. 12 pont.
• A konzultációk előtt min. 24 órával egy min. 2 oldalas esszé feltöltése, ami egy elolvasott szakirodalmi tétel
ismertetéséből és saját gondolatok közléséből áll. Esszénként 0-8 pont, össz. max. 24 pont.
• Minden konzultáció után max. 1 héttel a konzultáción elhangzottak jegyzőkönyvbe foglalása, min. 2 oldal
terjedelemben. jegyzőkönyvenként 0-8 pont, össz. max. 24 pont.
• MSDN33 esetében: a szakdolgozat megírása a téma, tehát esszék helyett szakdolgozat-fejezeteket kell benyújtani,
minimum hármat a félév során. A határidők és a pontok ugyanazok.
• MSDN43 esetében a kész (bekötött) szakdolgozatot kell prezentálni a jegy megszerzéséhez. Ennek a határideje okt.
27. (mert okt. 31. a szakdolgozat benyújtásának a határideje). Az értékelést (vagyis, hogy tudok-e jegyet adni a
szakdolgozatra) három nap múlva tudom megadni, tehát mindenki eszerint ütemezze a dolgozatának leadását!
A teljesítés megkezdése
• Az első konzultáció jegyzőkönyvének benyújtása.
Katalógus
• Aki előzetes bejelentés nélkül marad távol az egyeztetett konzultációról, annak 4 pontot levonok (alkalmanként) a
féléves összpontszámából. Előzetes bejelentéssel mindegyik konzultáció helyett lehet pót-időpontot kérni. Második
pótalkalmat nem biztosítok.
• Aki nem kér minimum három konzultációt, három KÜLÖNBÖZŐ hónapban, annak nem adok jegyet.
Ponthatárok és jegyek
• 50 felett: jeles
• 40 – 49: jó
• 30 – 39: közepes
• 20 – 29: elégséges
A kurzus virtuális színtere a Coospace-ben:
• http:\\coospace.tr.pte.hu,
• belépés: ETR-es EHA-val (felhasználói név) és az ahhoz tartozó jelszóval
• a színtér címe: Szakdolgozati szeminárium – Viszket Anita
• a színtérre én jelentkeztetem az első konzultációt kérő hallgatót
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A kurzus részletes (hetekre lebontott) tematikája: megadom a konzultációs napjaimat, ezeken lehet az első
konzultációt egyeztetni, illetve ezekre lehet konzultációs időpontot kérni.
Hetek száma
szept. 11, 13
szept. 18,
20.
3. szept. 25,
27.
4. okt. 2, 4.
5. okt. 9, 11.
6. okt. 16, 18.
7. okt. 25.
8. okt. 30
9. nov. 6, 8.
10. nov. 13, 15.
11. nov. 20, 22.
12. nov. 27, 29.
13. dec. 4, 6.

Téma

1.
2.

Ezeken a napokon lehet az első konzultációt egyeztetni. Aki az utolsó napig nem
jelentkezett, az már ne is keressen szakdolgozati szeminárium-ügyben.

A félév második felében már csak azokkal foglalkozom, akik eddigre átestek az első
konzultáción. Még két további időpontban találkoznunk kell!

A követelmények teljesítéséhez szükséges kötelező és ajánlott olvasmányok listája és elérhetősége:
Kötelező olvasmányok adatai:
Fellelhető:
„Beugrók”, azaz, amiket a kurzus megkezdése előtt illik ismerni:
Alberti Gábor – Medve Anna: Generatív grammatikai gyakorlókönyv I-II.
Janus/Books, Bp. 2002
Bánréti Zoltán (1991): A mellérendelés, JPTE Magyar Nyelvi Tanszék
[lehet, hogy a Szakkönyvtárban megvásárolható!]
Kálmán László – Nádasdy Ádám (1999): Hárompercesek a nyelvről,
Osiris, Bp.
Kálmán László – Trón Viktor (2006): Bevezetés a nyelvtudományba,
Tinta Könyvkiadó, Bp. [a Nyelvészeti Szakkönyvtárban megrendelés alatt]
Kálmán László szerk. (2001): Magyar leíró nyelvtan Mondattan 1., Tinta
Könyvkiadó, Bp.
Nyelvészeti Szakkönyvtár, D229
Kenesei István szerk. (2000): A nyelv és a nyelvek, Corvina, Bp.
Kiefer Ferenc szerk (0992): Strukturális magyar nyelvtan, Mondattan,
Akadémiai K. Bp.
Komlósy András (1992): Régensek és vonzatok, JPTE Magyar Nyelvi
Tanszék [lehet, hogy a Szakkönyvtárban megvásárolható!]
Nádasdy Ádám (2003): Ízlések és szabályok, Magvető, Bp.
Szabolcsi Anna (1992): A birtokos szerkezet és az egzisztenciális mondat,
Akadémiai K. Bp.
Szilágyi N. Sándor (2000): Világunk, a nyelv. Osiris, Bp.
Ajánlott olvasmányok:
A kurzuson folyó beszélgetések során felmerülő témákhoz kapcsolódóan.

.......................................................
a tanár aláírása

.......................................................
a tanszékvezető aláírása
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