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4 félév

Képzési idő

bölcsészettudomány

Képzési terület

nappali

Munkarend

magyar

A képzés nyelve

120 kredit

A fokozatszerzéshez szükséges 
kreditek száma

okleveles alkalmazott nyelvészet szakos bölcsész

Az oklevélben szereplő képzettség



Eddigi hallgatóink az oktatáson és a kutatáson kívül 
elsősorban szerkesztőségekben, könyvkiadóknál, 
könyvtárakban, különböző szolgáltató, gazdasági, 

művészeti intézményeknél, szervezeteknél 
helyezkedtek el, vagy szabadúszóként (pl. 

fordítóként, szövegíróként) vállalnak munkát.

Felvételi információk:

Felvételi 2022

A felvételi vizsga követelményei

A szak felkészít a PhD-tanulmányokra és a 
tudományos pályára, de lehetőséget nyújt a 

munkaerőpiac nyelvészeti háttértudást igénylő 
területein való elhelyezkedésre is (pl. 

nyelvtechnológiai programok fejlesztésében való 
közreműködés, nyelvi esélyegyenlőséggel vagy 

nyelvoktatással foglalkozó szervezetek 
munkájában való részvétel, tudományszervezés, 

terminológiai tanácsadás).

Szak- és specializációfelelős

Dr. Bartha Csilla habilitált 
egyetemi docens

https://btk.elte.hu/felveteli/ma
https://btk.elte.hu/dstore/document/4659/9.%20MA%20vizsgak%C3%B6vetelm%C3%A9nyek.pdf


A képzés profilja

 Tanegységlista

 A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n

https://btk.elte.hu/dstore/document/3985/MA%20Alkalmazott%20nyelv%C4%81szet%202021.pdf
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szak/2852/szakleiras


Egyéni kutatások és tematikus kutatási projektek

Tudományos és kulturális menedzsment

Diplomamunka szeminárium

Kvantitatív és kvalitatív kutatások

Szociolingvisztikai szakmai gyakorlat, 
terepgyakorlat

Szakmai kommunikáció, 
terminológia

Az alkalmazott nyelvészeti 
kutatások módszertana

Nyelvelméleti, kognitív nyelvészeti 
alapismeretek

Az alkalmazott nyelvészet fő irányai

Beszédtudományi alapismeretek

Nyelvtechnológia, korpusznyelvészet

Néhány tanegység és témakör
a mesterszak programjából



Kommunikációs stratégiák
a munkahelyen

Meggyőzés és manipuláció

Tudományos és áltudományos diskurzusok

Diskurzusok az erőszakról

Diskurzusstratégiák és nyelvi 
viselkedés televíziós interjúkban

Stílus és identitáskonstruálás

Megszólítások a terápiás gyakorlatban

Válaszadási és
válaszkikerülési stratégiák

Benyomáskeltési stratégiák

Sztereotípiák a társalgásban

Beszélt nyelvi történetmondás

Diskurzus- és társalgáselemzés

Orvos−beteg kommunikáció

Tanár−diák kommunikáció

Néhány témakör a mesterszak programjából
és a szakos hallgatók kutatásaiból



Kisebbségi nyelvek és nyelvi 
kisebbségek

Stílus a szociolingvisztikában

Többnyelvűség a családban,
az oktatásban és a társadalomban

Kisebbségi nyelvek az oktatásban
Esélyegyenlőség

Két- és többnyelvűség

Nyelv és identitás

Nyelvi tájkép

Multimodális társalgáselemzés

Siket közösségek és a jelnyelvek

Nyelvi ismeretterjesztés

Nyelvi jogok, nyelvpolitika

Kulturális és nyelvi sokszínűség

Digitális kommunikáció

Szociolingvisztika

Néhány témakör a mesterszak programjából és 
a szakos hallgatók kutatásaiból



Bevonódási lehetőség a Nyelvtudományi Kutatóközpont, Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti 
Intézet, Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoportjának munkájába

Cél: multidiszciplináris, elméleti és gyakorlati tudást építő
szakmai tanulói közösség létrehozása a hallgatók és a kutatók között

 Részvétel a kutatócsoport aktív szakmai projektjeiben:
− kritikai szociolingvisztikai kutatások, 
− két- és többnyelvűségi kutatások,
− edukációs nyelvészeti kutatások;

 részvétel az ezekhez kapcsolódó
− terminológiai fejlesztésekben,
− az egyes szótári munkálatokban, 
− különböző hazai és nemzetközi konferenciáink szervezésében és lebonyolításában,
− terepmunkákon, szakmai tanulmányutakon.

A hallgatók megismerhetik és kipróbálhatják a kifejezetten nyelvészeti kutatásokra felépített 
szakstúdióban folyó munkát a stúdiólátogatások alkalmával.

Szakmai
gyakorlat



Diákköri munka
 a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

tudományos diákköri műhelyei

 különösen:

 Alkalmazott nyelvészeti diákműhely 
 Két- és többnyelvűségi diákműhely

https://mnyfi.elte.hu/tehetseggondozas


 az egyéni kutatások támogatása

 kutatócsoportok munkájában, 
hallgatói projektekben való részvétel

 OTDK-ra való felkészítés

 publikációs lehetőség

 konferenciák, tudományos és 
tudománynépszerűsítő programok

 tudományos ismeretterjesztés

 közösségi programok



Az alkalmazott nyelvészeti 
témákban kutató hallgatók 
dolgozataiból készülő 
cikkeket időről időre hallgatói 
tanulmánykötetekben is 
megjelentetjük:

A pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig 
Kiss Zoltán, Ladányi Mária, Petykó Márton (szerk.) 2011.

Az alkalmazott nyelvészet integritásának kérdései
Gecső Tamás, Kiss Zoltán (szerk.) 2011.



Nyelvi rendszer és nyelvhasználat
Ladányi Mária, Hrenek Éva,

Horváth Ádám, Hugyecz Enikő (szerk.) 2014.

A sokszínű alkalmazott nyelvészet
Hattyár Helga, Hugyecz Enikő Henriett,

Krepsz Valéria, Vladár Zsuzsa (szerk.) 2012.



Nyelvi és nyelvhasználati motivációk
Ladányi Mária, Hrenek Éva (szerk.) 2019..

Témák és szempontok a nyelvhasználat vizsgálatában
Ladányi Mária, Hrenek Éva (szerk.) 2017.



Alkalmazott nyelvészet 
mesterszakos hallgatók is részt 
vettek az Alkalmazott 
nyelvészeti kisszótár 
szócikkeinek megírásában:



Országos alkalmazott nyelvészeti 
hallgatói konferenciák



Szakmai és kulturális kirándulások, tanulmányutak

 2017. május 25. Vác, Cházár András Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény

 2018. május 24. Pilisvörösvár, Friedrich Schiller Gimnázium

 2019. május 20–21. Pécs, Gandhi Gimnázium és Kollégium

Részletesebben lásd: 
alknyelv.elte.hu/tdk



A szakmai gyakorlathoz (is) kapcsolódó tanulmányutak

Szakmai tanulmányút: oktatási és nevelési jó gyakorlatok helyszíni 
tanulmányozása – tapasztalatcsere

Hodász, 2019. május 22. 



Kutatók 
éjszakája



Közösségi
programok
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