DOBI EDIT szakmai önéletrajza
I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS
megnevezés
évszám
Magyar nyelvészet – német nyelv és 1996
irodalom szakos tanár
II.

kibocsátó intézmény
Kossuth Lajos Tudományegyetem
(6606/1996.E )

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ALAPKÉPZÉSBEN ÉS MESTERKÉPZÉSBEN
MINÉL TELJESEBB IDŐBELI ÁTTEKINTÉSSEL)

(LEHETŐSÉG

SZERINT

A) oktatott kurzusok
(i)
a DE BTK-n képzési szintenként
DE BTK osztatlan képzés:
Szemináriumok, gyakorlatok:
Mondatelemzési gyakorlatok
Mai magyar helyesírás
A magyar szófajok rendszere / Szófajtan
Szövegtani elemzések
Multimediális szövegelemzés

Nyelvészeti filológiai alapismeretek
Szövegmondat-leírás
Mondattani elemzési gyakorlat
Szövegtani elemzési gyakorlat

Záródolgozati szeminárium
Szakdolgozati szeminárium 1-2
Mondattani szeminárium 1-2
Szakdolgozati előkészítő szeminárium1-3
Összehasonlító szövegelemzés
Újabb eredmények a mondatleírásban
Előadások:
Leíró és történeti mondattan 2.
Mondattan 1-2.
DE BTK BA-képzés:
Előadások:
Szintagma- és mondattan 1-2.
Szövegnyelvészet

(ii)
(iii)

a DE más karain képzési szintenként
más felsőoktatási intézményekben, Magyarországon/külföldön képzési szintenként

B) oktatásszervezői tevékenység
(i)

témavezetés (csak a számadatokat kérjük)

szakdolgozati

lezárult
6

1

folyamatban lévő

OTDK
egyéb:
(ii) szakfelelősség
(iii) szakirányfelelősség
(iv) tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével)
BA- tantárgyfelelősség:
Mondattan 1-2. (3-3 kredit)
Szintagma- és mondattan 1-2. (3-3 kredit)
Szövegnyelvészet (3 kredit)
MA-tantárgyfelelősség:
Újabb eredmények a mondatleírásban (2 kredit)
Szövegnyelvészeti irányok (4 kredit)
Az irodalmi mű befogadói feldolgozása (2 kredit)
Összehasonlító szövegelemzés (2 kredit)
Multimediális szövegelemzés (2 kredit)
(v)

egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.)

III.

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG DOKTORI ISKOLÁBAN (LEHETŐSÉG SZERINT MINÉL TELJESEBB
IDŐBELI ÁTTEKINTÉSSEL)

A) oktatott kurzusok
B) törzstagság
C) témavezetés: (i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult (ii) folyamatban lévő
IV. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG
A) főbb kutatási területek
Szövegnyelvészet, szemiotikai szövegtan, mondattan, generatív nyelvészet
B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc)
Megnevezés
PhD

évszám
2002

kibocsátó intézmény
Debreceni Egyetem
(76/2002 PhD.)

C) főbb publikációs adatok (lásd a publikációs lista kategóriáit)
Összes tudományos publikációja: 28
A doktori iskolák akkreditációjánál figyelembe vehető tudományos közleményeinek száma: 22.
 könyv
Magyarországon magyarul: 1
 szerkesztett kötet
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Magyarországon magyarul: 4
 szakfolyóiratban megjelent tanulmány
Magyarországon idegen nyelven: 2
 szakfolyóiratban megjelent tanulmány
Magyarországon magyarul: 23
Külföldön idegen nyelven: 1
 gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány
Magyarországon magyarul: 1
 ismertetés, recenzió
Magyarországon magyarul:1
D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel
téma
Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani
kutatóprogram I.
Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani
kutatóprogram II.
A szöveg- és stílusvizsgálat sajátos irányai

időszak
1999–
2002

adományozó intézmény
OTKA (P 042234)

résztvevő

szerep

2003–
2005

OTKA (T 43350)

résztvevő

2010–
2012

Kutatóegyetemi pályázat

résztvevő

E) a tudományos közéletben való részvétel
 Magyarországon
a. bizottsági tagság/elnökség
A Magyar Nyelvtudományi Társaság tagja (2010-től)
A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvészeti Munkabizottságának tagja (2012-től)

b. szerkesztőbizottsági tagság/elnökség:
Az Officina Textologica sorozat szerkesztőbizottságának tagja (2009-től)
(1997-től technikai szerkesztője)
A Magyar Nyelvjárások szerkesztőbizottságának tagja (2011-től)



c. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)
külföldön
a. bizottsági tagság/elnökség
b. szerkesztőbizottsági tagság/elnökség
c. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)

F) egyéb tudományos tevékenység
V. EGYÉB KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG
 vezetői és egyéb megbízatások:
a. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten
2001–2005: Debreceni Nyári Egyetem tanulmányi igazgatója
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b. más intézménynél Magyarországon
c. külföldön
VI. KITÜNTETÉSEK, SZAKMAI ELISMERÉSEK
 pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb.
Megnevezés

évszám

VII. EGYÉB SZAKMAI JELLEGŰ INFORMÁCIÓK, ADATOK
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kibocsátó intézmény
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MAB-álláspont:
A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK KÖRE
A törzstagság szempontjából figyelembe vesszük az olyan nyomtatott és/vagy elektronikus közleményt
(folyóiratcikk1, egyetemi/főiskolai tankönyv, szakkönyv, tudományos monográfia, könyvrészlet, fordítás ókori
klasszikus nyelvből stb.), amely:
a) a szerző saját kutatási eredményeit mutatja be (könyv esetén ilyenekre tételesen is hivatkozik),
b) pontos szakirodalmi hivatkozásokat tartalmaz,
c) ISBN vagy ISSN számmal ellátott,
d) lektorált2,
e) referált (közismert adatbázisban fellelhető) 3,
f) a tudomány/művészeti ág függvényében impakt faktoros,
g) szakmai kiadványban vagy kiadványként jelent meg, s ez a kiadvány
h) nemzetközileg vagy legalább országosan jegyzett kiadónál4,
i) lehetőleg szakmai körökben elterjedt idegen nyelven,
j) jelentős közkönyvtárakban fellelhető és hozzáférhető,
k) megrendelhető vagy megvásárolható.
Figyelembe vesszük publikációként az elkészült műszaki vagy művészi alkotást, az elfogadott hazai és külföldi
szabadalmat; hivatkozásként pedig a szabadalom dokumentált megvalósítását, ipari sorozatgyártását.
A törzstagság szempontjából nem vesszük figyelembe a következőket:
 napilapban vagy nem szakmai hetilapban megjelent írás (akkor sem, ha a témája szakmai jellegű),
 saját kiadásban megjelentetett mű (ha az sem nyelvileg, sem szakmailag nem lektorált)
 egyetemi, főiskolai jegyzet, segédanyag, handout, példatár, kompiláció, szerkesztés, szöveggondozás stb.
 rövid (egyoldalas) írás konferencia kiadványban vagy poszteren,
 (könyv)fordítás, kivéve az ókori klasszikusok fordítását szöveggondozással
 recenzió (könyvismertetés) vagy kritika (kivéve a hosszabb műelemzést),
 pályázat keretében vagy megrendelésre készített kutatási jelentés,
 szakdolgozat, diplomamunka, disszertáció (dr.univ., PhD, DLA, CSc, DSc, székfoglaló),
 egyéb kézirat-jellegű értekezés, írás,
 tudománynépszerűsítő írás (pl. Élet és Tudomány-ban)
 nem kutatási célú és igényű interjú (sem riporterként, sem interjú-alanyként)
 még meg nem jelent (tervezett vagy „megjelenés alatt álló”) írás.

1

Folyóirat: rendszeresen, évente tipikusan legalább négyszer (de mindenképpen legalább kétszer), a szóbanforgó
periodika számára írt cikkekkel megjelenő, kötetszámmal jelölt kiadvány.
2
Lektorált (peer reviewed, refereed) publikáció: a művet megjelenés előtt független lektor(ok) véleményezte(ék). A
kivonat alapján történt konferencia-előadás elfogadása és konferencia-kiadványban megjelentetése NEM jelent
lektorálást.
3
Referált (referenced) publikáció: a jelölt műve (tehát a könyvfejezetek kivételével minden más mű) a jelölt neve
szerint megjelenik egy kereshető adatbázisban (pl., Web of Science/Science Citation Index, Scopus, Engineering
Index stb.), vagy egy referáló folyóiratban.
4
Hazai kiadású, nemzetközi megjelenésű publikáció: olyan publikáció, amely hivatalos rendszeres (előfizetéses),
nagyobb példányszámú, nemzetközi terjesztésű kiadványban jelent meg.
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