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ELMÉLETI NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉS
MIT TANULHATSZ EZEN A SZAKON?
Az elméleti nyelvészet mesterképzés keretében egyrészt az emberi nyelvek általános tulajdonságait, a nyelvek jellemzésére, leírására
használható eszközöket, módszereket és elméleteket ismerheted meg, másrészt a nyelvészeti, nyelvtudományi módszerek alkalmazhatóságát is megtanulhatod a különböző nyelvhez
kapcsolódó területeken.
A képzés során a következő izgalmas kérdésekre kaphatsz választ:
• Mik azok a jellegzetes tulajdonságok, melyek
megkülönböztetik az emberi nyelvet más fajok és a gépek jelhasználatától?
• Milyen eszközökkel lehet a különböző nyelvi
szinteket modellezni?
• Milyen szabályszerűségek mentén jön létre
egy jó mondat? Mik a szavak és mi a jelentésük?
• Hogyan alakulhatott ki a nyelv? Hogyan változik a nyelv? Hogyan sajátítjuk el?
• Hogyan és mire használjuk a nyelvet? Hogyan tudunk jó vagy rossz benyomást kelteni a nyelvhasználatunkkal? Hogyan lehet
a nyelvvel meggyőzni és manipulálni?
• Milyen eszközökkel vizsgálhatjuk a nyelvel-

sajátítás folyamatát akár pár hetes csecsemőknél is?
• Hogyan változik a nyelvtudásunk különböző neurológiai rendellenességek hatására? Hogyan lehet a nyelvtudományt
diagnosztikai és terápiás eszközként használni?
• Mit kellene tudnia a számítógépnek ahhoz,
hogy emberi nyelven kommunikálhassunk
vele?
• Hogyan lehet számítógéppel természetes
nyelvi szövegekből, például közösségi oldalakról információt kinyerni?
• Hogyan lehet automatizálni a számítógépes nyelvfeldolgozást?
A képzés során nemcsak szilárd elméleti
nyelvészeti alapokat sajátíthatsz el, hanem
képességet szerezhetsz arra is, hogy a nyelvvel foglalkozó, de nem nyelvész szakemberekkel szakértőként együtt tudj dolgozni.
Az elméleti nyelvészet mesterképzés
választható specializációi:
• Nyelvelmélet
• Pragmatika
• Számítógépes nyelvészet

HOGYAN JELENTKEZZ HOZZÁNK?
Az elméleti nyelvészet mesterképzésre bármilyen alapképzési szakon, illetve bármilyen
főiskolai vagy egyetemi szintű szakon szerzett diplomával jelentkezhetsz. A szakra jelentkező, nyelvtechnológia specializációt vagy elméleti nyelvészet szakirányt végzett
hallgatók maradéktalanul teljesítik a szak bemeneti feltételeit, a más képzésekről jelentkezőknek az előzetes tanulmányaiktól függően különbözeti kurzusokat kell teljesíteniük a
képzés első két félévében.
A jelentkezés menetéről és a felvételi vizsgáról a http://ling.bibl.u-szeged.hu címen
elérhető honlapon tájékozódhatsz.
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MIÉRT VÁLASSZ BENNÜNKET?
A Szegedi Tudományegyetem elméleti nyelvészet mesterszakja az országban egyedülálló lehetőséget kínál a nyelvtudományban
való elmélyülésre, mert
• Magyarországon egyedül itt van lehetőséged a pragmatika vagy a számítógépes
nyelvészet specializáció választására;
• a szak oktatói a Bölcsészettudományi Kar
különböző tanszékeinek, illetve az egyetem más karainak kiváló nyelvész oktatói
és kutatói;
• ennek köszönhetően az SZTE Bölcsészettudományi Karán folyó nyelvészeti képzés
a 151-200. helyen végzett a Quacquarelli
Symonds (QS) legfrissebb tudományterületi listáján;
• az aránylag kis hallgatói létszám családias légkört és egyénre szabott képzést
tesz lehetővé;
• a tudományos kutatómunka iránt érdeklődők a szak végeztével az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájában vagy más hazai
vagy külföldi doktori iskolában folytathat-

ják tanulmányaikat;
• a szakot elvégzőknek mintegy a fele
szerzett azóta tudományos fokozatot,
vagy végzi jelenleg is PhD tanulmányait, számosan közülük valamilyen hazai
vagy nemzetközi egyetemen vagy kutatóintézetben dolgoznak;
• a nem kutatói pályán maradók különféle
számítógépes nyelvészeti, nyelvtechnológiai, kommunikációs, reklám- vagy
marketingcégeknél kamatoztathatják
megszerzett tudásukat.
Elsősorban olyan jelentkezőket várunk,
akikkíváncsiak, készek a rugalmas problémamegoldásra, a kooperatív szemináriumi
munkára, és érdekesnek tartják a fent bemutatott alapkérdéseket. Szívesen várjuk
azokat, akik nyelvészeti, logopédiai, informatikai előtanulmányokkal; vagy biológiai,
matematikai, humán etológiai, pszichológiai, filozófiai előismeretek birtokában folytatnák egyetemi tanulmányaikat.
Részletes információk: ling.bibl.u-szeged.hu
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