
A TANTÁRGY ADATLAPJA 

 

1. A képzési program adatai  

1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş–Bolyai Tudományegyetem 

1.2 Kar  Bölcsészettudományi Kar 

1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 

1.4 Szakterület Nyelv és irodalom  

1.5 Képzési szint Alapképzés  

1.6 Szak / Képesítés Magyar nyelv és irodalom  

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Szociolingvisztika (LLM6003) 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve dr. Benő Attila, egyetemi tanár 

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Drd. Lakatos Aliz 

2.4 Tanulmányi év III. 2.5 Félév II. 2.6. Az értékelés 

módja 

Vizsga 2.7 A tantárgy 

típusa 

Kö 

Sz 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma)  

3.1 Heti óraszám 4 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 2 

3.4 A tantervben szereplő össz-óraszám 48 melyből: 3.5 előadás 24 3.6 szeminárium/labor 24 

A tanulmányi idő elosztása: óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 7 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 7 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portfóliók, referátumok, esszék kidolgozása 7 

Konzultáció 5 

Vizsgák 2 

Más tevékenységek: ..................  

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 28 

3.8 A félév össz-óraszáma 98 

3.9 Kreditszám 4 

 

4. Előfeltételek (ha vannak)  

4.1 Tantervi  Általános és leíró nyelvészeti alapfogalmak ismerete 

4.2 Kompetenciabeli   

 

5. Feltételek (ha vannak)  

 

 

 

6. Elsajátítandó kompetenciák  

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 
 Számítógép, vetítő szükséges az előadásokhoz. 

 A kijelölt minimális szakirodalom elolvasása kötelező. 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

A szemináriumokon a jelenlét kötelező, a részvétel feltétele az egyes 

témákhoz kijelölt tanulmányok elolvasása. A végső szemináriumi jegy 

egy vitaindítóra és a félévi szemináriumi tevékenységre (minimálisan 5 

szemináriumon való aktív részvételre, illetve a hozzászólásokra) kapott 

minősítésekből tevődik össze. Azok, akik nem teljesítik a jelenléti 

kritériumot, a félév végén pótlásként zárthelyi dolgozatot írhatnak a 

teljes szemináriumi anyagból. 
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  A szociolingvisztikai  alapfogalmak és terminusok ismerete és szakszerű használata 

és alkalmazása. A nyelvek és nyelvváltozatok heterogén természetének megértése és 

e felismerés alkalmazása konkrét beszédesemények elemzésében. 
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 A logikus gondolkodás, az elemzőkészség és a kritikai viszonyulás fejlesztése. 

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó kompetenciák alapján) 

 

8. A tantárgy tartalma  

8.1 Előadás  Didaktikai módszerek Megjegyzések 

1. A szociolingvisztika sajátosságai. Nyelvszemlélet, 

kutatási módszerek, témák. 

 

Frontális előadás Power 

Point bemutatóval és 

interaktív tevékenységek 

 

2. Nyelvi folyamatok, nyelvi érintkezések. 

 

Problémafelvetés, 

magyarázat Power Point 

bemutatóval és interaktív 

tevékenységek 

 

3. Nyelv és kultúra összefüggései. 

 

Frontális előadás Power 

Point bemutatóval és 

interaktív tevékenységek 

 

4. Nyelvek és nyelvváltozatok. Határok és fokozatok. Problémafelvetés, 

magyarázat, Power Point 

bemutatóval és interaktív 

tevékenységek 

 

5. Kisebbségi kétnyelvűség. Nyelvmegőrzés és oktatás. Frontális előadás Power 

Point bemutatóval és 

interaktív tevékenységek 

 

6. Közigazgatás és nyelvi jogok. 

 

Problémafelvetés, 

magyarázat Power Point 

bemutatóval és interaktív 

tevékenységek 

 

7. A szleng – nyelvváltozat vagy beszédmód? Frontális előadás Power 

Point bemutatóval és 

interaktív tevékenységek 

 

8. A csettnyelv – az írott beszélt nyelv Problémafelvetés, 

magyarázat Power Point 

bemutatóval és interaktív 

 

7.1 A tantárgy általános 

célkitűzése 

Nyelvi készségek és kritikai gondolkodásmód fejlesztése.  

7.2 A tantárgy sajátos 

célkitűzései 

 

A tárgy a szociolingvisztika alapfogalmait ismerteti, különös tekintettel 

a szociolingvisztika interdiszciplináris természetére. Több előadás 

foglalkozik a szociolingvisztika kutatási módszereivel, valamint a nyelv 

szociolingvisztikai szemléletével. A szemináriumok az empirikus 

kutatás gyakorlati kérdéseit elemzik. 
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tevékenységek 

9. Társalgáselemzés Frontális előadás Power 

Point bemutatóval és 

interaktív tevékenységek 

 

10. Nyelvi babonák és mítoszok Problémafelvetés, 

magyarázat, Power Point 

bemutatóval és interaktív 

tevékenységek 

 

11. A kisebbségi magyar nyelvváltozatok kutatása Frontális előadás Power 

Point bemutatóval és 

interaktív tevékenységek 

 

12. A nyelv szociolingvisztikai szemlélete. Összegzés Problémafelvetés, 

magyarázat, Power Point 

bemutatóval és interaktív 

tevékenységek 

 

Könyvészet 
 

  Benő Attila – Szilágyi N. Sándor szerk.: Nyelvi közösségek – 
nyelvi jogok. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 
3. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Kolozsvár, 2006. 
 
Kiss Jenő: Társadalom és nyelvhasználat. Budapest: 
Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 
 

     Péntek János: A nyelv ritkuló légköre. Szociolingvisztikai 
dolgozatok. Kolozsvár, 2001. 45–212. 

 
Trudgill, Peter: Bevezetés a nyelv és társadalom 
tanulmányozásába. Szeged, 1997. 
 

  

8.2 Szeminárium  Didaktikai módszerek Megjegyzések 

1.  Bevezetés. Témák és az értékelés módjának 

megbeszélése. A szociolingvisztika 

nyelvszemlélete 

Dialógus; frontális és 

csoportmunka, 

megbeszélés, elemzés 

 

2. A szociolingvisztika kutatási módszerei 
Vitaindító; dialógus; 

megbeszélés, elemzés 

 

3. A beszélés néprajza (Hymes) 
Vitaindító; dialógus; 

megbeszélés, elemzés 

 

4. A nyelvi változás és nyelvváltozatok 
Vitaindító; dialógus; 

megbeszélés, elemzés  

 

5. Kétnyelvűség 
Vitaindító; dialógus; 

megbeszélés, elemzés 

 

6. A magyar nyelv a kétnyelvűségben 
Vitaindító; dialógus; 

megbeszélés, elemzés 

 

7. Nyelvi érintkezések és a kölcsönzés indítékai 
Vitaindító; dialógus; 

megbeszélés, elemzés 

 

8. Nyelvi mítoszok 
Vitaindító; dialógus; 

megbeszélés, elemzés 

 

9. Mi a szleng? 
Vitaindító; dialógus; 

megbeszélés, elemzés 

 

10. Nyelvi jogok 
Vitaindító; dialógus; 

megbeszélés, elemzés 

 

11. Szociolingvisztikai szemlélet az 

anyanyelvoktatásban 

Vitaindító; dialógus; 

megbeszélés, elemzés 

 

12. Vizsga. Összegzés 

Dialógus; frontális és 

csoportmunka, 

megbeszélés, elemzés 
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Könyvészet 
 
Kis Tamás é. n. Alapismeretek a szlengről. é.n. LINK 

(2020. február 17.). 

Sándor Klára: Határtalan nyelv. Szak Kiadó, Budapest, 

2014.  

Sándor Klára: Nyelv és társadalom. Krónika Nova, 

Budapest, 2016.  

Wardhaugh, Ronald: Szociolingvisztika. Osiris Kiadó, 

Budapest, 2002.  

  

 

9. A szakmai testületek és a szakterület reprezentatív munkáltatói elvárásainak összhangba 

hozása a tantárgy tartalmával.  

  A tantárgy tartalma hasonlít a hazai és magyarországi  egyetemeken, hasonló óraszámban  

oktatott  szociolingvisztikai kurzusok anyagához. 

10. Értékelés 

A tevékenység típusa 10.1 Értékelési 

kritériumok 

10.2 Értékelési módszerek 10.3 Ennek aránya 

a végső jegyben 

10.4 Előadás  1. Megfelelő szaktudás. 

2. Terminusok szakszerű 

használata. 

3. Szakirodalmi ismeret. 

 

1.Írásbeli vizsga 

 

50% 

10.5 Szeminárium  1. Terminusok szakszerű 

használata 

2. Szakirodalmi ismeret 

3. Az ismeretek 

megfelelő alkalmazása 

5. Nyelvi elemzőkészség 

1. Szemináriumi 

tevékenység 

2. Írásbeli vizsga 

50% 

10.6 Minimális követelmények: Az előadás és a szemináriumok témáinak ismerete, az előadásokon és 

a szemináriumokon való rendszeres jelenlét. (Legalább 66%-os jelenlét kötelező.) 

 

 

 

Data completării Semnătura 

titularului de curs 

Semnătura 

titularului de 

seminar 

Semnătura 

titularului de curs 

practic 

2020.04.15    

 

Data avizării departament Semnătura Directorului de 

Departament 

  

 

Data avizării Decanat Semnătura Prodecanului 

responsabil 

Ştampila facultăţii 

  

 

 

 

 

 

 


