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PTE ETK 

Tematika, 
cél: 

A tudományos közlemények és kongresszusi el adások nyelvi és m faji 
sajátosságainak ismertetése, az alkalmazott nyelvészeti kutatások módszereinek 
összefoglalása, a jelenleg elérhet  publikációs lehet ségek bemutatása 

 
 
 
A kurzus meghirdetése: 
   Félév:    sz 
   Jelentkezési határid : szeptember 7. 
    
 
A kurzust felvev  hallgatók minimális száma: 10 f  
A kurzust felvev  hallgatók maximális száma: 20 f  
 
Az oktatás id kerete: kurzus teljes óraszáma: 56 
    El adások + szemináriumok id pontja: heti 4 óra  

(egyeztetés szerint) 
A számonkérés formája:    írásbeli (félév végi teszt) 
Utóvizsga/javítóvizsga típusa:  írásbeli 
A kurzus elfogadásának kritériumai: aktív részvétel max. két hiányzással, 60% 
                        + félév végi teszt, 40% 
 
Távolmaradás pótlásának lehet ségei: megbeszélés szerint 
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A foglalkozások témája és oktatója: 
 
 
El adások (14 x 1 kontakt óra) 
 

1. Alkalmazott nyelvészeti kutatások célja, módszerei, az eredmények kommunikálásának 
fajai és módjai 

2. Az elbeszélés, leírás és érvelés szerepe és helye a tudományos közleményekben 
3. Az érvel  stílus 1. Tények, következtetések, ítéletek, logikai hibák, 
4. Az érvel  stílus 2.  A szerz  viszonya saját és más szerz k állításaihoz 
5. Az érvel  stílus 3.   Induktív és deduktív megközelítés,  
6. A tudományos kutatás és a tudományos közlemény, mint m faj, az angol, mint  lingua 

franca 
7. A tudományos közlemény: Cím, Bevezetés, hivatkozások, idézetek, plágium, parafrázis 
8. Módszerek és Eredmények 
9. Megbeszélés, Következtetések 
10. Absztrakt, összefoglaló 
11. A tudományos kongresszusi el adás, mint m faj 
12. Közönség és kommunikációs cél: tényközlés, prezentáció vagy meggy zés 
13. Audio-vizuális szemléltet  eszközök, (írásvetít , power point) ésszer  használata 
14. Félévi teszt  

 
 
Szemináriumok (14 X 3 kontakt óra) 
 

1. Témába vágó tudományos közlemény elemzése, témaválasztás. címválasztás 
(résztvev nként prezentáció és csoportos vita) 

2. Angol és / vagy magyar nyelv  tudományos közlemény stílusának elemzése 
3. Tények, következtetések és ítéletek azonosítása angol és/ vagy magyar nyelv  

közleményekben 



4. A szerz i állítások modulálásának megfigyelése angol és/ vagy magyar nyelv  
közleményekben 

5. Házi olvasmány megvitatása: indukció és dedukció a tudományos kutatásban, az angol 
nyelv szerepe 

6. Megfigyelés: címválasztás, , a hivatkozások fajtái és módszerei, az idézés, +  parafrázis 
gyakorlat 

7. A Bevezetés elemzése, bekezdések szerkezetének megfigyelése, osztályozása 
8. A Módszerek és Eredmények elemzése (tartalmi és formai szövegelemzés, megfigyelés, 

vita) 
9. 9 A Megbeszélés és Következtetések (tartalmi és formai szövegelemzés, megfigyelés, 

vita) 
10. Absztraktok tanulmányozása.  Absztraktok / összefoglalók közös elkészítése 

meghatározott szószámmal 
11. Kongresszusi el adás angol és / vagy magyar nyelv  elemzése 
12. El re elkészített, témába vágó el adások power pointos változatának elkészítése 
13. A vállalt irodalmi szemelvény ismertetése kb. 20 perces power pointos el adás keretében 

- közös értékelés  
14. Minden résztvev  saját kutatási témáját kb. 20 perces power pointos el adás keretében 

ismerteti - közös értékelés 


