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A KÉPZÉS CÉLJA
olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti és nyelvészeti kutatás-módszertani
ismereteik birtokában képesek a társadalom bármely szegmensében felmerülő nyelvi
problémákhoz kapcsolódó igények kielégítésére, ezek kezelésére, aktuális társadalmi igények
szerinti alakítására, fejlesztésére. Előmozdítják a társadalmi szintű információáramlást, segítve
ezzel az információhoz való jutáshoz fűződő jogot. Felkészültek tanulmányaik doktori
képzésben történő folytatására..
A KÉPZÉS EREDMÉNYE
a) A mesterszakon végzett hallgató tudása
Ismeri a nyelv és a gondolkodás, a megismerés, illetve a nyelv és nyelvhasználat társadalmi
kapcsolatának szerteágazó kérdéseit.
Részleteiben is ismeri a személyes, intézményi, társadalmi és kultúrák közötti kommunikáció
sajátosságait.
Átlátja a digitális társadalom modern kommunikációs kihívásait, megismeri a hatékony és a
továbbhaladást biztosító válaszok változatait.
Ismeri a nyelvi teljesítmény és hatás méréstechnikai problémáit és a szaknyelvek legfontosabb
ismérveit.
Ismeri egy-egy szakmai közösség általános kommunikációs szokásait és ezek jellegzetességeit.
Változataiban is tisztázta a nyelvészeti kutatások metodológiai és metodikai eszköztárát.
Ismeri a nyelvi sokféleség, nyelvészeti elméletek és metodológiák sokféleségének általános és
részdiszciplináris összefüggéseit.

b) A mesterszakon végzett hallgató képességei
Képes nyelvfejlesztési munkálatok végzésére, irányítására egyéni és intézményes szinten.
Képes a nyelvi tervezés elvégzésére mind az anyanyelv, mind az idegen nyelv (nemzetiségi,
környezeti, regionális) vonatkozásában.
Képes tantervfejlesztésre és nyelvi tanácsadásra, képességei kiterjednek a tanórai és tanórán
kívüli közoktatási és felsőoktatási, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésre is.
Képes az alap- és alkalmazott kutatások és elemzések végzésére az anya- és idegen nyelvi
területeken.
Képes a nyelvi szocializáció sokoldalú és sokirányú segítésére.
Képes helyzetértékelésre mind a civil, mind a politikai szféra számára a médianyelvészeti
ismeretek révén.
Képes a szakterület tudományos életébe való bekapcsolódásra, konferenciákon való részvételre,
prezentációkra, publikációs tevékenységre.
Képes ismeretterjesztő és tudományos írásművek létrehozására, a szakterület problémáinak és
eredményeinek a szélesebb közönséggel történő megismertetésére.
FELVÉTELI INFORMÁCIÓ / JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:
A) A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a magyar, az anglisztika, a
germanisztika, a romanisztika, a romológia, a szlavisztika, a kommunikáció és
médiatudomány alapképzési szak.
Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg
2020. január 6-ig, de legkésőbb 2020. március 31-ig!
Egyéb – elsősorban a bölcsészettudomány képzési területről az ókori nyelvek és kultúrák, a
keleti nyelvek és kultúrák, a néprajz, a pedagógia, a pszichológia, a szabad bölcsészet, a
társadalomtudományok képzési területéről a politikatudományok, a szociálpedagógia, a
szociológia, az informatikus könyvtáros, a pedagógusképzés képzési területről a tanító, az
óvodapedagógus, a gyógypedagógia alapképzési szakon szerzett – diplomák esetén a
mesterképzésbe való felvétel feltétele minimálisan 10 kredit a lingvisztikai részdiszciplínák
(nyelvtudomány) területéről alapképzési tanulmányok alapján.
A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól
(továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a
TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát
a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti
követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek
párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről. A KKB határozatát a
jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb 2020. július 9-ig
beküldeni.
Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési és kimeneti
követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával
vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni
a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.

B) A szóbeli felvételi vizsga
A felvételi vizsga szakmai elbeszélgetés, mely a megadott témakörök alapján folyik.
C) Pontszámítás
A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok
(előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a
többletpontok (max. 10) összege ad.
KÉPZÉSI JELLEMZŐK
Képzési terület: bölcsészettudomány
Képzés kezdete: 2020. szeptember
Helyszín: Pécs
Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,
levelező munkarendben: szemeszterenként 4 alkalom (csütörtökpéntek-szombat)
FŐBB SZAKTERÜLETEK
 lingvisztikai részdiszciplínák [a nyelvleírás elmélete, leíró nyelvtani ismeretek
(fonetika-fonológia, grammatika, morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek,
szemantika, pragmatika, diskurzuselemzés, kontrasztív nyelvészet, nyelvtipológia, a
nyelvészeti kutatások módszertana, a nyelvtudomány, alkalmazott nyelvészet története,
nyelvészeti alkalmazások, nyelvészeti statisztika] 18-22 kredit;
 általános alkalmazott nyelvészeti szakmai ismeretek 28-36 kredit:
- nyelv és gondolkodás: pszicholingvisztika, első- és második nyelvelsajátítás,
neurolingvisztika, alkalmazott pszicholingvisztika, kétnyelvűség;
- nyelv és társadalom: szociolingvisztika, nyelvpolitika, nyelvi jogok, kétnyelvűség,
alkalmazott szociolingvisztika, kommunikációelmélet (interperszonális, társadalmi,
intézményi); internet- és médiakommunikáció;
- a nyelvi kód: számítógépes nyelvészet, korpuszlingvisztika, az írott nyelv, netnyelvészet;
 választás szerinti szakmai modul 38-46 kredit
- nyelv és gondolkodás: neurolingvisztika, két- és többnyelvűség, jelnyelv, a nyelvi
teljesítmény mérése, értékelése, nyelvi ontogenezis;
- nyelv és társadalom: etnolingvisztika, nyelvészeti antropológia, ökolingvisztika, verbális
agresszió, nyelvi kontaktusok, nyelvtervezés, hungarológiai ismeretek, szaknyelvek;
- a nyelvi kód: terminológia, nyelvtechnológia
A szakképzettséghez szükséges követelmények mindhárom témakör ismeretköreiből
teljesíthetők.
Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert,
felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez
szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
okleveles alkalmazott nyelvészet szakos bölcsész (Applied Linguist)

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉG A PTE-BTK DOKTORI (PHD) PROGRAMJAIBA
Nyelvtudományi Doktori Iskola / Alkalmazott Nyelvészet Program
Web: www.nydi.btk.pte.hu

ELÉRHETŐSÉGEK
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: 72/501-513
E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu
Kari honlap: http://www.btk.pte.hu
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Nyelvtudományi Tanszék
Tanszéki honlap:
http://nyelvtud.btk.pte.hu/

