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GENERAL INFORMATION 

Study program in which the course unit is offered Magyar nyelv és irodalom 

Course unit title Bevezetés a nyelvtudományba 

Course unit code 15МКМК001 

Type of course unit1  compulsory 

Level of course unit2 Bachelor 

Field of Study (please see ISCED3) 0232 Literature and linguistics 

Semester when the course unit is offered winter  

Year of study (if applicable) 1 

Number of ECTS allocated 3 

Name of lecturer/lecturers dr. Láncz Irén 

Name of contact person dr. Láncz Irén 

Mode of course unit delivery4 Face-to-face 

Course unit pre-requisites (e.g. level of language 
required, etc) 

‒ 

PURPOSE AND OVERVIEW (max 5-10 sentences) 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók alapismereteket szerezzenek a nyelvészet területeiről, a nyelvészet kutatási 

módszereiről, továbbá a nyelvi rendszerről és a nyelvi rendszer legfontosabb tulajdonságairól. 

LEARNING OUTCOMES (knowledge and skills) 

                                                      
1
 Compulsory, optional 

2
 First, second or third cycle (Bachelor, Master's, Doctoral) 

3
 ISCED-F 2013 - http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-f-detailed-field-descriptions-en.pdf (page 54) 

4
 Face-to-face, distance learning, etc. 

 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-f-detailed-field-descriptions-en.pdf


A hallgatók ismereteket szereznek a nyelvészet területeiről, a nyelvészeti kutatások módszereiről és a nyelvészet 
eredményeiről, valamint elsajátítják a nyelvészet alapfogalmait. Kialakul bennük a kritikai gondolkodás készsége és a 
nyelvészet új eredményei követésének igénye. 

SYLLABUS (outline and summary of topics) 

A nyelv és a nyelvtudomány. A lingvisztika és más tudományok. A nyelvtudomány területei. Módszerelmélet és a 
tudományos eljárások, valamint technikai eszközök rendszere. A szinkrónia és a diakrónia. A nyelv univerzális és 
specifikus jegyeinek viszonya. A nyelvrokonság. A nyelvészeti tipológia. A nyelvi univerzálék. Az areális nyelvészet. A 
nyelv alrendszerei. A szókészlet és a grammatika. A fonetika, a fonológia, a morfológia, a szintaxis és a szemantika 
általános kérdései és legfontosabb fogalmai. A magyar nyelvtudomány segédeszközei: a szótárak, a grammatikák, a 
kézikönyvek.  

LEARNING AND TEACHING (planned learning activities and teaching methods)  

Előadás, dialógus, demonstráció, egyéni munka, a hallgatók beszámolója 

REQUIRED READING 

Fodor István (2001): Mire jó a nyelvtudomány? Budapest, Balassi Kiadó 
Jászó Anna (1994, szerk.): Általános ismeretek a nyelvről és a nyelvtudományról. = A magyar nyelv könyve. Budapest, Trezor 
Kiadó 
Kálmán László – Trón Viktor (2005): Bevezetés a nyelvtudományba. Bp., Tinta Könyvkiadó 
Kenesei István (2011, szerk.): A nyelv szintjei. = A nyelv és a nyelvek. Budapest., Akadémiai Kiadó 
Kiefer Ferenc (2006, főszerk.): A nyelvészet területei. = Magyar nyelv. Budapest, Akadémiai Kiadó 

ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA 

Aktivitás az előadásokon 5, rendszeres óralátogatás 5, irásbeli vizsga 20, szeminárium(ok) 10, szóbeli vizsga 60 pont. 

LANGUAGE OF INSTRUCTION 

Hungarian 

 

 


