
A DOKTORI PROGRAMBAN RÉSZT VEVŐ OKTATÓK

1. Programvezető:	 dr.	Gecső	Tamás	CSc,	habilitált	egyetemi	docens
	 	 Magyar	Nyelvtudományi	és	Finnugor	Intézet
	 	 Alkalmazott	Nyelvészeti	Tanszék

2. Oktatók:
−	dr.	Ladányi	Mária	CSc,	habilitált	egyetemi	docens,	ELTE	BTK	
−	dr.	Varga-Haszonits	Zsuzsa	PhD,	egyetemi	docens,	ELTE	BTK
−	dr.	Vladár	Zsuzsa	PhD,	egyetemi	adjunktus,	ELTE	BTK
−	dr.	Borbás	Gabriella	Dóra	PhD,	egyetemi	tanársegéd,	ELTE	BTK

3. Meghívott oktatók:
−		dr.	Bábosik	István	DSc,	professzúravezető	egyetemi	tanár,	ELTE	PPK		
−		dr.	Balázs	Géza	CSc,	habilitált	tanszékvezető	egyetemi	tanár,	ELTE	BTK
−		dr.	Balogh	Péter	PhD,	habiltált	egyetemi	docens,	Université	de	la	Sorbonne
				Nouvelle	–	Paris	3,	Centre	Interuniversitaire	d’Etudes	Hongroises				
−		dr.	Huszár	Ágnes	CSc,	habilitált	egyetemi	oktató,	PTE	BTK
−		dr.	Jónás	Frigyes	PhD,	ny.	egyetemi	docens,	ELTE	BTK
−		dr.	Kassai	Ilona	DSc,	intézetigazgató	egyetemi	tanár,	PTE	BTK
−		dr.	Nyomárkay	István	DSc,	akadémikus,	professor	emeritus,	ELTE	BTK

4. Témavezetők:
A	doktori	program	oktatói.	(A	program	nyitott,	várjuk	további	szakterületek	és	
oktatók	csatlakozását.)		

A DOKTORI PROGRAM KÉPZÉSI TERVE

1. A közös bevezető kurzusok

1.	félév

- Interkulturális kommunikáció
- Grammatika és pragmatika
- Interkulturális tanulmányok
- Etnolingvisztika 
- A nyelvjárások mint az interkul-
turális kapcsolatok dokumentumai

2.	félév

- Kontrasztív nyelvészet
- Elsőnyelv-elsajátítás
- Az idegennyelvi képzés szerepe az interkulturális nevelésben
- Kutatásmódszertan

2. A pályázatban részletesen kidolgozott szakterület

- Interkulturális nyelvészet
3.	félév

Szakterületi  választható szakkollégium 1.
- A fogyatékosság jelensége a nyelvtudomány történetében
- Az idegen/második nyelv tanulásának/elsajátításának elméletei

A DOKTORI PROGRAM FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEI

1. A doktori program az alábbi mesterszakokra épül:
1.1. Diszciplináris mesterszakok

Alkalmazott	 nyelvészet,	Amerikanisztika,	Anglisztika,	 Bolgár	 nyelv	 és	 iro-
dalom,	Cseh	nyelv	és	 irodalom,	Elméleti	nyelvészet,	Finnugrisztika,	Fordító	
és	tolmács,	Francia	nyelv,	irodalom	és	kultúra,	Horvát	nyelv	és	irodalom,	In-
formatikus	könyvtáros,	Kommunikáció-	és	médiatudomány,	Lengyel	nyelv	és	
irodalom,	Magyar	nyelv	és	 irodalom,	Német	nemzetiségi	nyelv	és	 irodalom,	
Német	 nyelv,	 irodalom	 és	 kultúra,	 Olasz	 nyelv,	 irodalom	 és	 kultúra,	 Orosz	
nyelv	és	irodalom,	Portugál	nyelv,	irodalom	és	kultúra,	Román	nyelv,	irodalom	
és	kultúra,	Skandinavisztika,	Spanyol	nyelv,	irodalom	és	kultúra,	Szerb	nyelv	
és	 irodalom,	Szlovák	 nyelv	 és	 irodalom,	Szlovén	 nyelv	 és	 irodalom,	Ukrán	
nyelv	és	irodalom

1.2. Interdiszciplináris mesterszakok

Hungarológia,	Szemiotika

2. Felvételi követelmények:

A jelentkezés általános feltételei

Legalább	 jó	 rendű	egyetemi,	vagy	azzal	 azonos	értékű	diploma	 (magyar	 ál-
lampolgárok	 külföldön	 szerzett	 egyetemi	
végzettségét	 tanúsító	 oklevelét	 honosítva	 kell	
benyújtani).	
Külföldi	állampolgárok	esetében	MA	diploma,	
amelyhez	mellékelni	 kell	 az	Oktatási	Minisz-
térium	 Magyar	 Ekvivalencia	 és	 Információs	
Központjának	 végzettségi	 szintet	 megállapító	
véleményét.
Egy	 államilag	 elismert	 középfokú	 „C”	 típusú	
nyelvvizsga,	vagy	ezzel	egyenértékű	nyelvvizsga	dokumentum.	Idegen	nyelv	
szakosoknál,	 amennyiben	 a	 végzettség	 szerinti	 idegen	 nyelvhez	 kapcsolódó	
oktatási	programra	 jelentkezik,	egy	másik	 idegen	nyelv	 ismeretét	kell	doku-
mentálni.
A	megfelelő	szintű	nyelvvizsga	igazolása	hiányában	a	jelentkezést	nem	lehet	
benyújtani.	 Doktori	 képzésre	 olyan	 hallgató	 nem	 nyújthat	 be	 jelentkezést,	
aki	ugyanazon	szakon	még	nem	fejezte	be	a	 tanulmányait	az	alapképzésben	
(legkésőbb	július	31-ig	nem	teszi	le	a	szakzáróvizsgáját).
Benyújthatja	 jelentkezését	az	a	pályázó	 is,	 aki	a	 felvételi	vizsga	 időpontjáig	
még	nem	tette	 le	szakzáróvizsgáját,	de	azt	 legkésőbb	július	31-ig	 teljesíti.	A	
beiratkozás	alkalmával	igazolni	kell,	hogy	a	diploma	legalább	jó	rendű.
Nem	nyújthatja	be	a	jelentkezését	az,	aki	a	választott	doktori	oktatási	program-
hoz	 kapcsolódó	 újabb	 diploma	megszerzésére	 irányuló	MA	 képzésben	 nem	
teszi	le	a	szakzáróvizsgáját	a	tárgyév	július	31-ig.
Közepes	 diplomával	 a	 diploma	 megszerzését	 követően,	 leghamarabb	 3	 év	
múlva	lehet	felvételi	pályázatot	benyújtani.

A doktori program egyes szakterületeinek felvételi követelményei

Az	idegen	nyelvű	szakterületeken	az	adott	nyelv	felsőfokú	ismerete.
A	további	felvételi	követelményeket	az	egyes	szakterületek	dolgozzák	ki.

Szakterületi választható szakszeminárium 1.
- Bevezetés a gendernyelvészetbe
- Interakciós szociolingvisztika
Kutatói szeminárium 1.

4.	félév

Szakterületi választható szakkollégium 2.
- Nyelvi tervezés − nyelvpolitika
- Nyelvszemlélet és nyelvi kodifikáció Közép-Európában
Szakterületi választható szakszeminárium 2.
- Interlingvisztika
- Francia-magyar interkulturális nyelvészet
Kutatói szeminárium 2.

5.	félév

Szakterületi választható műhelymunka 1.
- Diskurzuselemzés − interkulturális perspektívában
- Kommunikációs zavarok
Kutatói szeminárium 3.

6.	félév

Szakterületi választható műhelymunka 2.
- A világ nyelvei
- Interkulturális terminológia
Kutatói szeminárium 4.

3. A hallgatók, az intézetek és a tanszékek szakmai érdeklődésétől függően 
tervezett további szakterületek és kurzusok

Az	Interkulturális	Nyelvészet	doktori	program	teljes	anyaga	elérhető	a	
http://alknyelv.elte.hu	oldalon	a	Letöltés	menüpont	alatt.	

Bárminemű	 kérdéseikkel,	 észrevételeikkel	 kapcsolatban	 keressék	 dr.	 Gecső	
Tamást,	az	Interkulturális	Nyelvészet	Doktori	Program	vezetőjét.	
E-mail:	gecsoet@ludens.elte.hu
Tel.:	+36/30/2	111	573


