A PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék kínálata az 50 kredites választható
egységekből
További információ:
Titkárság: Pécs 7624 Ifjúság útja 6., D222, nytadmin@btk.pte.hu, 72/503600/4335 (tel és fax)
Weboldalak:
http://nytud.btkdir.pte.hu/ [statikus oldal a tanszék képzéseinek bemutatásával]
http://lingua.btk.pte.hu/segedanyag.asp [innen tölthetőek le fájlok, tájékoztató dokumentumok]
http://lingua.btk.pte.hu/nyelwww [tanszéki hírportál, egyelőre próbaüzemmel, csak magyarul]
Coospace: „Tantervi tanácsadás, Nyelvtudományi Tanszék” színtér (a színtérre lehet jelentkezni!)

Mint minden alapszakos tanterv, (így a magyar is) előírja, hogy a hallgató válasszon egy 50
kredites plusz egységet a tanulmányai során, amely lehet minor szak, szakirány vagy
részterületi specializáció. A következőkben a tanszékünk választékát ismertetjük e
tekintetben.
Minor képzés: minden hallgató, aki a mesterképzés (MA) után tanári diplomát szeretne
kapni, 50 kredites választható egységként egy minor szakot kell, hogy felvegyen. Magyar
szakosok értelemszerűen nem vehetnek fel magyar minor képzést. A minor képzésekről az
ETR-ből (http://www.tr.pte.hu), az Információk / Dokumentumok / Diák / BTK
menüpontokból letölthető fájlokból lehet tájékozódni. A Természettudományi Karral folynak
a tárgyalások a kölcsönösen felvehető minorokról, eddig a matematika, fizika, biológia,
földrajz minorokról van elő-megállapodás.
• Magyar minor szak MAGMANB1 (az irodalom tanszékekkel közös gondozásban)
Létszámhatár: max. 50 fő (min. létszám nincs, vagyis akárhány főtől indul, hiszen a
kurzusok közösek a major szakra járókkal)
A felvétel körülményei: a létszámhatárig nincsen, ha többen jelentkeznek, akkor az előző
féléves teljesítmény alapján rangsorolunk. A BTK összes tanárképes alapszakja mellett
(természetesen a magyar kivételével) más karról is várunk hallgatókat a képzésre.
Szakirány: aki nem ragaszkodik az MA-képzés után a tanári diplomához, vagy hajlandó
plusz költségért a minor szak mellett még egy szakirányt is tanulni, az választhat a
következő listából. A szakirány előnye, hogy diplomabejegyzéssel jár, és a szakirányok
országosan egységes tantervvel rendelkeznek, vagyis biztosítva van az átjárás a különböző
hazai egyetemek között a szakirányokon belül.
Minden szakirányunkra igazak a következők:
Létszámhatár: max. 25 fő, min. 5 fő (azaz, ha ötnél kevesebben jelentkeznek, nem indul a
szakirány)
A felvétel körülményei: a létszámhatárig nincsen, ha többen jelentkeznek, akkor az előző
féléves teljesítmény alapján rangsorolunk. Más alapszakról (vagyis nem csak a magyarról)
és más karról is várjuk a jelentkezőket.
•

Magyar nyelv- és irodalom finnugor szakirány MAFSANB1
o A finnugor szakirányon mindenki tanul finnül, ezen kívül megismerkedik egy
kisebb rokon nyelvvel (az oktatók közül többen a helyszínen is
tanulmányozták a nyelvet). Természetesen nem csak nyelvtanulás folyik,
hanem az uráli nyelvcsaládba tartozó népek tárgyi és szellemi néprajzát,
irodalmát, történelmét is megismerik a hallgatók (az oktatásba néprajzos
kolléga besegít, ki egy évet a helyszínen kutatott). A szakirány hallgatói közül
többen kijutnak ösztöndíjjal Finnországba, s lehetőség van (angolul tudók
számára) egy évig finnországi általános iskolában oktatni). Az oktatók
szibériai kutatásai is híresek.

•

•

Magyar nyelv- és irodalom nyelvtechnológia szakirány MATSANB1 – korábbi
megnevezése: általános vagy elméleti nyelvészet, és az utóbbi néven van folytatása
külön szakként is az MA-ban.
o A nyelvtechnológiai szakirányon az elméleti nyelvészeti képzés mellett a
számítógépes nyelvészeti alapismeretekkel is megismerkedhetnek a hallgatók.
Mint minden szakirányunkat, ezt is évek óta oktatjuk, és a hallgatóinknak az
átlagosnál nagyobb hányada helyezkedett el kutatói pályán, de nem ritka az
sem, hogy szoftverfejlesztő cégeknél találnak munkát azok, akik itt végeznek.
Tervezünk egy pályakövetési rendszert, ami segíthet egyfajta klubba
tömöríteni a „pécsi elméleti nyelvészeket és nyelvtechnológusokat”. Évente
egyszer az ország többi hasonló képzésű hallgatójával is találkozunk egy
egyhetes „nyári egyetemen”.
Magyar nyelv- és irodalom nyelvmentor szakirány MANSANB1 – korábbi
megnevezése: alkalmazott nyelvészet, és az utóbbi néven van folytatása külön
szakként is az MA-ban.
o A nyelvmentor szakirányt leginkább azoknak ajánljuk, akiket a nyelv és
nyelvhasználat társadalmi vagy pszichológiai oldala érdekel inkább. Az is, aki
nem kutatónak készül, nagyon sok hasznos ismeretre tehet itt szert, akár a
fordítás-tolmácsolás, akár a kötetszerkesztések stb. témakörében.

Részterületi specializáció: akárcsak a szakirányok, a részterületi specializációk is
alkalmasak az emlegetett 50 kreditek elköltésére. Természetesen plusz költségért
specializációt is lehet felvenni a minor szak (vagy akár egy szakirány) mellett. Ezeket a
specializációkat kari hatáskörben indítjuk, azaz más egyetemeken ugyanez a specializáció
nem tanulható. Ennek következtében a tantervük nem országos, és nem jár értük
diplomabejegyzés, értéküket növeli azonban a ritkaságuk, és a tanszék az elvégzésükről
igazolást állít ki. Jelenleg folynak az országos tárgyalások, hogy diplomabetétlap legyen
kiállítható a specializációkról.
Az induló specializációnkra is igazak a következő állítások:
Létszámhatár: max. 25 fő, min. 5 fő (azaz, ha ötnél kevesebben jelentkeznek, nem indul a
specializáció)
A felvétel körülményei: a létszámhatárig nincsen, ha többen jelentkeznek, akkor az előző
féléves teljesítmény alapján rangsorolunk. A specializációra kifejezetten magyar
alapszakosokat várunk, azaz más alapszakosok és más karos hallgatók nem
jelentkezhetnek.
•

Magyar nyelv- és irodalom magyar mint idegen nyelv részterületi specializáció
MAHRANB1
o Ebben a specializációban azzal ismerkedhetnek meg a hallgatók, hogy hogyan
lehet a magyart mint idegen nyelvet tanítani külföldieknek. A magyar nyelv
egy egészen sajátos szemszögű vizsgálatán túl oktatási módszertant és fontos
kulturális ismereteket oktatunk. Előny, ha valaki beszél egy olyan idegen
nyelvet, amit a magyar tanítása során közvetítőnyelvnek tud használni.
Gyakorlati képzést is biztosítunk.

Az 50 kredites egységeink tantervei az ETR-ben, illetve ezzel a tájékoztatóval együtt a
http://lingua.btk.pte.hu/segedanyag.asp oldalon megtalálhatóak.
Sok szeretettel várunk minden érdeklődő hallgatót!
a Nyelvtudományi Tanszék munkatársai
Pécs, 2007. február 22.
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