
Tájékoztató a magyar szakos (osztatlan) tanári képzési háló értelmezéséhez 

 

1. A szakmai alapozó tárgyak és a törzsképzés tárgyai kötelezőek. 

2. A kötelező tárgyakat szabadon választható tanegységek és speciálkollégiumok egészítik ki (ez 
utóbbiak „kötelezően választható” tanegységek néven szerepeltek a korábbi tantervi hálóban). 

 Szabadon választható tárgyak: ebből a tanegységcsoportból 12 kreditet kell teljesítenie a 
hallgatónak összesen a két szakjából. (Ebben a modulban a tanárképzési központ ugyanakkor 
nem szakos tárgyakat is elfogad.) 

o Itt hirdetjük meg a következő nyelvészeti tárgyakat: Magyar nyelvészeti spec.koll. 1-
6. (Ezek közé tartoznak: Magyar hangtörténet, Nyelvtörténeti elemzési gyakorlat, 
Magyar kódexek, Az ómagyar kor nyelve, Mai magyar helynevek, A magyar 
helynevek története1, A magyar személynevek története, Szlengkutatás, A tanári 
kommunikáció alapjai, A tanári kommunikáció alapjai 2., illetve további, a szak 
ismereteihez tartozó tantárgyak.) 

o Ezeken túl minden olyan tárgy elszámolható ebben a blokkban, amely nem része a 
törzsképzésnek, és – bár a Magyar Nyelvtudományi Tanszék speciálkollégiumként 
hirdeti meg – nem szerepel a hallgató által a speciálkollégiumok között elszámolva 
teljesítettek között sem.2 

o A tantervi hálóban a közös szakaszban 4, az önálló képzési szakaszban 8 kredit van 
előírva szabadon választható tárgyként, de az utóbbi tárgyai korábban is 
teljesíthetők. 

 Speciálkollégiumok (korábbi neve: kötelezően választható): ebből a tanegységcsoportból 10 
kreditet kell teljesítenie a hallgatónak összesen a magyar szak két feléből: magyar 
nyelvészetből és/vagy irodalomból. A két szakfél között nincs előírt teljesítési arány. 

o Itt hirdetjük meg a következő nyelvészeti tárgyakat: Magyar fonetikai gyakorlat, 
Finnugor népek és nyelvek, Magyar szórványemlékek, A magyar szókincs története, 
Történeti szociolingvisztika, Történeti dialektológia. 

 

                                                             
1 A magyar helynevek története c. tárgy a képzésüket 2018 előtt megkezdő hallgatók tanrendjében a kötelező 

tárgyak között szerepel. A tárgy a Dolgozatíró szeminárium bevezetésével és kötelezővé tételével került át a 
szabadon választható tárgyak közé. Mindazoknak a hallgatóknak ezért, akik a Dolgozatíró szemináriumot mint 
kötelező tárgyat teljesítették, A magyar helynevek története nem kötelező. Minthogy azonban ezt a tárgyat az 
eddigiekben nem minden évben hirdettük meg, helyette minden olyan nyelvészeti tárgyat elfogadunk, amit a 
hallgató a Speciálkollégiumok (korábban: köt.vál.) blokkban többletként teljesített. 

2 Amennyiben tehát valaki a speciálkollégiumokból több mint 10 kreditet teljesít magyar nyelvészetből és/vagy 
irodalomból, a 10 kredit fölötti tantárgyakat szabadon választhatóként számolhatja el. 


