
Alkalmazott nyelvészet mesterképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 
 
 
1. A mesterképzési szak megnevezése: alkalmazott nyelvészet (Applied Linguistics)  
 
2. A mesterképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplı megnevezése:  
− végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)  
− szakképzettség: okleveles alkalmazott nyelvészet szakos bölcsész  
 
3. Képzési terület: bölcsészettudományok  
 
4. A mesterképzésbe történı belépésnél elızményként elfogadott szakok:  
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehetı figyelembe: a magyar, az anglisztika, a 
germanisztika, a romanisztika, a romológia és a szlavisztika alapképzési szakok.  
4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsısorban figyelembe vehetı 
alapképzési szakok: a pedagógia, a pszichológia és a szabad bölcsészet alapképzési szakok.  
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetık figyelembe továbbá azok az 
alap- és mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti fıiskolai, egyetemi szintő 
alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsıoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.  
 
5. A képzési idı félévekben: 4 félév  
 
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 120 kredit  
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetı kreditek száma: 18-22 kredit;  
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhetı kreditek száma: 28-32 kredit;  
6.3. Kötelezıen választható szakirány: 38-42 kredit;  
6.4. A szabadon választható ismeretekhez rendelhetı minimális kreditérték: 10 kredit;  
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;  
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya az intézményi tanterv szerint: legalább 50%.  
 
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti és nyelvészeti 
kutatás-módszertani ismereteik birtokában képesek a társadalom bármely szegmensében 
felmerülı nyelvi problémákhoz kapcsolódó igények kielégítésére, ezek kezelésére, aktuális 
társadalmi igények szerinti alakítására, fejlesztésére. A végzett szakemberek elımozdítják a 
társadalmi szintő információáramlást, segítve ezzel az információhoz való jutáshoz főzıdı 
jogot. Megfelelı felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében 
történı folytatásához.  
 
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:  
− a nyelv és a gondolkodás/megismerés, illetve a nyelv/nyelvhasználat társadalmi 

kapcsolatának szerteágazó kérdéseit,  
− a személyes, intézményi (társadalmi) és kultúrák közötti kommunikáció sajátosságait,  
− a nyelvi teljesítmény/hatás mérését és a szaknyelvek legfontosabb ismérveit,  



− egy-egy szakmai közösség általános kommunikációs szokásait, jellegzetességeit,  
− a nyelvészeti kutatások módszertanát,  
− a lingvisztikai részdiszciplínákat.  
 
b) A mesterfokozat birtokában a végzettek alkalmasak:  
− nyelvfejlesztési munkálatok végzésére, irányítására egyéni és intézményes szinten,  
− nyelvi tervezésre mind az anyanyelv, mind az idegen nyelv (nemzetiségi, környezeti, 

regionális) vonatkozásában,  
− tantervfejlesztésre és nyelvi tanácsadásra,  
− alap és alkalmazott anya- és idegen nyelvi kutatások és elemzések végzésére,  
− a nyelvi szocializáció sokoldalú és sokirányú segítésére,  
− mind a civil, mind a politikai szféra számára médianyelvészeti ismereteik révén 

helyzetértékelésre,  
− a szakterület tudományos életébe való bekapcsolódásra (konferenciai részvétel, 

publikációs tevékenység),  
− ismeretterjesztı és tudományos írásmővek létrehozására,  
− a szakterület problémáinak és eredményeinek a szélesebb közönséggel történı 

megismertetésére.  
 
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  
− a szakterület iránti magas fokú érdeklıdés, elkötelezettség és motiváció,  
− tanulási készség,  
− széles mőveltség, problémafelismerı és -megoldó képesség,  
− kreativitás, intuíció és módszeresség,  
− információfeldolgozási képesség,  
− a szakmai továbbképzéshez való pozitív hozzáállás,  
− igény az elmélyült és minıségi munkára,  
− kritikai szemlélet,  
− rugalmasság és jó kommunikációs készség.  
 
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bıvítı, a mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretek: 18-22 kredit  
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 statisztika.  
8.2. A szakmai törzsanyag ismeretkörei: 86-94 kredit  
A szakmai törzsanyag kötelezı ismeretkörei 28-32 kredit:  
− nyelv és gondolkodás: pszicholingvisztika, nyelvelsajátítás, neurolingvisztika, alkalmazott 

pszicholingvisztika, kétnyelvőség;  
− nyelv és társadalom: szociolingvisztika, nyelvpolitika, nyelvi jogok, kétnyelvőség, 

alkalmazott szociolingvisztika, kommunikációelmélet (interperszonális, társadalmi, 
intézményi);  

− a nyelvi kód: számítógépes nyelvészet, korpuszlingvisztika, az írott nyelv.  
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezıen választható ismeretkörei 38-42 kredit:  
A szakképzettséghez szükséges követelmények mindhárom témakör ismeretköreibıl 
teljesíthetık:  
− nyelv és gondolkodás: beszédretardáció, pedagógiai grammatika, jelnyelv, a nyelvi 

teljesítmény mérése/értékelése, nyelvi evolúció;  



− nyelv és társadalom: etnolingvisztika, nyelvészeti antropológia, ökolingvisztika, verbális 
agresszió, nyelvi kontaktusok, nyelvtervezés, hungarológiai ismeretek, szaknyelvek;  

− a nyelvi kód: terminológia, nyelvtechnológia.  
Diplomamunka: 20 kredit.  
 
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:  
A szakmai gyakorlat – a felsıoktatási intézmény lehetıségeitıl és szakmai kapcsolataitól 
függıen, a tantervben meghatározottak szerint – a közoktatásban, a médiában, az üzleti 
világban, az igazságszolgáltatásban végzett gyakorlat, amelynek kreditértéke 2 kredit.  
 
10. Idegennyelvi követelmények:  
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvbıl államilag elismert, felsıfokú 
(C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges 
nyelvtıl eltérı további nyelvbıl államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú 
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékő érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.  
 
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:  
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsıoktatási törvényben 
meghatározott – összevetése alapján elismerhetı legyen legalább 10 kredit a lingvisztikai 
részdiszciplínák (nyelvtudomány) ismeretkörbıl.  
A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a 
felvételtıl számított két féléven belül, a felsıoktatási intézmény tanulmányi és 
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
 
 

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplı adatok 
 
 
a) A képzés megnevezése: alkalmazott nyelvészet mesterképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: bölcsészettudomány képzési terület 
d) Szakirányok:- 

• gender-nyelvészet 
• idegen nyelvi nyelvpedagógia 

e) Megszerezhetı végzettség, szint és annak ISCED besorolása: mesterfokozat (ISCED 5A) 
f) Megszerezhetı szakképzettség: okleveles alkalmazott nyelvész szakos bölcsész 
g) A képzés nyelve: magyar 
h) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
i) Képzési idı: 4 félév 
j) A képzés során megszerzendı kreditek száma: 120 kredit 
k) A nyilvántartásba vétel ideje: OH-FHF/269-1/2010. sz. határozat jogerıre emelkedése 
l) A meghirdetés kezdı tanéve: 2009/2010. tanév 
m) A meghirdetés utolsó tanéve: - 
n) Képzési együttmőködések: - 
o) A képzés közös képzés keretében történı megvalósítására vonatkozó adatok: - 
p) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
q) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
r) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 

• Szenátus 350/2008. számú határozata (2008. október 16.) 
• MAB 2009/2/XI/10. sz. határozat 



s) Szakfelelıs oktató neve, oktatói azonosítója: Csetneki Sándorné dr., 71521618754 
t) Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 
 


