
A nyelvmentor szakirányról és minorról 

 
Az alkalmazott nyelvészeti tematikájú nyelvmentor szakirány és minor szak célja, hogy nyelvészeti, 

ezen belül alkalmazott nyelvészeti alapozást nyújtson a magyar és idegen nyelv szakos hallgatók 

számára.  

 

Az alkalmazott nyelvészet (mint neve is mutatja) a nyelvtudomány eredményeinek alkalmazási 
lehetőségeivel foglalkozik különféle gyakorlati problémák megoldásában. 

 

Maga az alkalmazott nyelvészet terminus eredetileg a nyelvtanításra és tanulásra, ezen belül is 

elsősorban az angol mint idegen vagy második nyelv oktatására vonatkozott, de a tematikája túlnőtt 

és részben el is szakadt ettől, és ma már nem elsősorban a nyelvoktatás kérdéseire, hanem általában 

a nyelvvel és a nyelvhasználattal összefüggő társadalmi problémák feltárására, ill. megoldására 

irányul.  
 
A második és idegen nyelvi oktatás mellett az alkalmazott nyelvészet tematikájába tartozik többek 

között a nyelvelsajátítás, a beszédterápia, a fordítás és a tolmácsolás, a nyelvtervezés, a 

kétnyelvűség és a kétkultúrájúság, a nyelvhasználati (pragmatikai) összefüggések és a 
csoportközi viszonyok vizsgálata stb.  

 

Ez a széles tematika a BA keretében teljes egészében nem tanítható, így a magyarországi egyetemek 

alkalmazott nyelvészeti tanszékei mindenhol igyekeztek sajátos profilt kialakítani.  

 

Az ELTE BTK-n a nyelvmentor szakirányt és minort az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék gondozza. 

A tanszékről részletes információk találhatók a http://alknyelv.elte.hu weboldalon.  

 

Tanszékünk mindhárom képzési szinten (BA, MA, doktori képzés) az interkulturális nyelvészet köré 

építette fel oktatási programját. A nyelvmentor szakirányban és minorban ez abban nyilvánul meg, 

hogy a képzés gerincét a kommunikációra, a diskurzusra, a szociolingvisztikai összefüggésekre, a 
két- és többnyelvűségre, a kontrasztív és az interkulturális nyelvészetre irányuló órák adják, 

előadások és gyakorlatok formájában. A képzés az alapozó és a szakmódszertani órákkal emellett erős 
nyelvészeti alapozást is ad. A speciális kollégium és a szakszeminárium témáival, amelyek 

félévenként a hallgatók igényeinek és érdeklődésének figyelembevételével változnak, azokra a 

szakterületekre is törekszünk kitérni, amelyek a mintatanterv tanegységei közé nem fértek bele. 

 

A nyelvmentor szakirány és minor minden tanévben a tavaszi félévben indul. Tanszékünk a 
nyelvmentor szakirány korábbi oktatási programját 2010-ben az eddigi oktatói és hallgatói 

vélemények alapján átalakította, majd a program 2011-ben a BTK többi BA-szakjával és 

szakirányával együtt tovább módosult. Az új változat egységesebb és markánsabb profilú az előzőnél, 

jobb alapozást és több választási lehetőséget nyújt a hallgatóknak. 

 

Az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken működik szakos hallgatói képviselet és tudományos 

diákköri műhely. A tehetséges hallgatók emellett kutatási témáikat tanszéki és országos hallgatói 
konferenciákon mutathatják be. A konferenciák anyagát általában kötetben adjuk ki. A kis létszámú 

tanári karnak és a viszonylag alacsony hallgatói létszámnak köszönhetően jó szakmai, közösségi és 

személyi kapcsolatok kialakítására van mód. 

 

Várjuk jövendőbeli nyelvmentoros hallgatóink jelentkezését!  
 

 

Ladányi Mária 

habilitált egyetemi tanár, tanszékvezető 


