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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Babeş-Bolyai Tudományegyetem 

1.2 Facultatea Filológia Kar 

1.3 Departamentul Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 

1.4Domeniul de studii Filológia 

1.5Ciclul de studii1) Mesteri 

1.6 Programul de studii/ Calificarea Magyar Nyelv és Irodalom Tanulmányok/ Mesteri 

 

 

2. Date despre disciplină  

2.1 Codul / Denumirea 

disciplinei 

LMM2218 Cercetări onomastice   

2.2 Titularul activităţilor de curs Csomortáni Magdolna 

2.3 Titularul activităţilor de seminar/ curs 

practic 

Csomortáni Magdolna 

2.4 Anul de 

studiu 

II 2.5 Semestrul I

V 

2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul 

disciplinei 

Conţinut2) DA 

Obligativitate3) DI 

 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/ curs practic 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/ curs practic 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 36 

Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 8 

Examinări 2 

Alte activităţi.........consultaţii........ 2 

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe A diakrón és szinkrón onomasztika elméleti fogalmai, szintézis jellegű perspektívái.  

 A tudományos szakdolgozat összeállításának alapvető  gyakorlati fogalmai 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  terem táblával, számítógéppel és vetítővel 

5.2 de desfăşurare a seminarului/ 

cursului practic 
 terem táblával, számítógéppel és vetítővel 

  Az előadásokon a jelenlét nem kötelező, de ajánlott, a szemináriumokon a jelenlét 

kötelező, a vizsgázás előfeltétele a vállalt feladatok teljesítése (referátok, gyakorlati 

munkák összeállítása és bemutatása)  

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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e C3 – A magyar nyelv tulajdonnévi rendszerének szinkrón bemutatása. 

C3.2 – A különböző tulajdonnévfajták magyarázata és értelmezése; névatni projektek kidolgozása különböző névtani 

szótárak alapján;  névtani és szintaktikai szempontból gazdag, logikus felépítésű, szóbeli/írásbeli értekezés 

összeállítása gyűjtött névanyagok vizsgálatának eredményei alapján; a gyűjtések tulajdonneveinek elemzése. 
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CT2 – A csoporton belüli hatékony együttműködés, az egyének közötti kommunikációs tevékenység és sajátos 

szerepvállalás a névtan tanulmányozása során. 

 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei A tantárgy onomasztikai témák részletező, gyakorlati bemutatását nyújtja: a 

személynevek és helynevek komplex kutatása 

7.2 Obiectivele specifice  A tulajdonnevek struktúrájának leírása és szemléltetése nyelvi elemzés 

keretében 

 Strukturális sajátosságok értelmezése a tulajdonnevek modelljeinek megértése 

végett  

  A szakirodalom vizsgálati eredményei és a  tulajdonnevek újabb vizsgálatai 

közötti kapcsolatok megteremtése, a személynevek és a helynevek rendszeres 

analízisének argumentációja 

 Abordarea din diverse perspective interpreatative a problemelor toponimice şi 

antroponimice a helynévi és személynévi kérdések különböző perspektívájú  

értelmezései 

 Egy névanyag kritikai értelmezése és értékelése 

 Egy összetett, gazdag lexikájú, logikusan tagolt szóbeli/írásbeli munka 

kidolgozása a tantárgy kutatási céljainak egyike alapján  

 A nyelv és irodalom területe komponenseinek a szakmai etikával összhangban 

való alkalmazása 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Tradíció és modernizmus a névtani 

kutatásokban. 

Kulcsszavak: diakrónia, szinkrónia, tipológia, 

struktúra, modell. 

 Előadás, szemléltetés, 

problematizálás, gyakorlat, 

dialógus. 

 

2. A névtani kutatások elméleti problémái.  

Kulcsszavak: tudományos elmélet, absztrakció, 

alapfogalmak, kategorizálás, modell 

Előadás, szemléltetés, 

problematizálás, gyakorlat, 

dialógus. 

 

3. Leíró helynévkutatások.  

Kulcsszavak: nyelvi elemzés, tipológia, 

helynévi struktúra, helynévrendszer. 

Előadás, szemléltetés, 

problematizálás, gyakorlat, 

dialógus. 

 

4.Történeti helynévkutatások. 

Kulcsszavak: etimológia, névtörténet, nyelvi elemzés, 

tipológia, helynévi struktúra, helynévrendszer. 

Előadás, szemléltetés, 

problematizálás, gyakorlat, 

dialógus. 

 

5. Leíró személynévkutatások.  

Kulcsszavak:nyelvi elemzés, tipológia, 

személynévszerkezet, személynévrendszer. 

Előadás, szemléltetés, 

problematizálás, gyakorlat, 

dialógus. 

 

6. Történeti személynévkutatások. 

Kulcsszavak: etimológia, névtörténet, nyelvi elemzés, 

tipológia, személynévszerkezet, személynévrendszer. 

Előadás, szemléltetés, 

problematizálás, gyakorlat, 

dialógus. 

 

7.  Konklúziók, ismétlések.   

Bibliografie: 

B. Gergely Piroska: A kalotaszegi magyar ragadványnevek rendszere. Bukarest, 1977. 

Hajdú Mihály: Általános és magyar névtan. Budapest, 2003. 

Hoffmann István: Helynevek nyelvi elemzése.Debrecen, 1993. 

Hoffmann István: Magyar helynévkutatás1958-2002. Debrecen, 2003. 

Hoffmann István: Név és identitás. MNyj. 48: 49-58. 

Hoffmann István: A személynévrendszerek leírásához. MNyj. 46: 5-20. 

J. Soltész Katalin: A tulajdonnév funkciója és jelentése.Budapest, 1979. 

 

 

8.2 Seminar Metode de predare-

învăţare 

Observaţii 

1. Névkutatások. 1. A helynévgyűjtés,  --

feldolgozás és -interpretálás módszertana. 

               Kulcsszavak:helynévgyűjtés, névfajta, nyelvi 

elemzés, adattárak, standardizálás. 

Heurisztikus párbeszéd, 

referátumok bemutatása, 

páros, csoportos vagy egyéni 

munka, szemléltetés, 
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gyakorlatok. 

2. Névkutatások 2. Számítógépes névkutatások. 
        Kulcsszavak: elektronikus adatbázisok, 

helynevek,  névszerkezetek, nyelvi elemzés, 

standardizálás. 

 

Heurisztikus párbeszéd, 

referátumok bemutatása, 

páros, csoportos vagy egyéni 

munka, szemléltetés, 

gyakorlatok. 

 

3. Helynévkutatások. Víznevek. 

Kulcsszavak:víznevek, mikrovíznevek, 

makrovíznevek, nyelvi elemzés,névstruktúra. 

Heurisztikus párbeszéd, 

referátumok bemutatása, 

páros, csoportos vagy egyéni 

munka, szemléltetés, 

gyakorlatok. 

 

4. Helynévkutatások.Domborzati nevek. 

 Kulcsszavak:domborzati nevek, mikro 

domborzati nevek, makro domborzati 

nevek,nyelvi elemzés, névstruktúra. 

 

Heurisztikus párbeszéd, 

referátumok bemutatása, 

páros, csoportos vagy egyéni 

munka, szemléltetés, 

gyakorlatok. 

 

5. Helynévkutatások.Helységnevek. 

Kulcsszavak:helységnevek,nyelvi elemzés, 

névstruktúra,standardizáció, történeti tipológia. 

Heurisztikus párbeszéd, 

referátumok bemutatása, 

páros, csoportos vagy egyéni 

munka, szemléltetés, 

gyakorlatok. 

 

6.Helynévkutatások.Mikrotoponimák. 

  Kulcsszavak:mikrotoponima, nyelvi elemzés, 

névstruktúra,névrendszer, tipológia. 

Heurisztikus párbeszéd, 

referátumok bemutatása, 

páros, csoportos vagy egyéni 

munka, szemléltetés, 

gyakorlatok. 

 

7. Névkutatások. 1. Aszemélynévnévgyűjtés, - 

feldolgozás és -interpretálás módszertana. 

               Kulcsszavak:személynévnévgyűjtés, névfajta, 

névtípus, adattár, nyelvi elemzés. 

 

Heurisztikus párbeszéd, 

referátumok bemutatása, 

páros, csoportos vagy egyéni 

munka, szemléltetés, 

gyakorlatok. 

 

8. Személynévkutatások. 2. A családnév. 

Kulcsszavak:családnév,nyelvi elemzés, 

tipológia,etimológia,családnévszerkezet. 

Heurisztikus párbeszéd, 

referátumok bemutatása, 

páros, csoportos vagy egyéni 

munka, szemléltetés, 

gyakorlatok. 

 

9. Személynévkutatások. 3. A keresztnév. 

Kulcsszavak: keresztnév,nyelvi elemzés, 

tipológia, etimológia, keresztnévszerkezet. 

Heurisztikus párbeszéd, 

referátumok bemutatása, 

páros, csoportos vagy egyéni 

munka, szemléltetés, 

gyakorlatok. 

 

10. Személynévkutatások. 4. A becenév. 

Kulcsszavak: becenév,nyelvi elemzés, 

tipológia, etimológia, becenévszerkezet 

Heurisztikus párbeszéd, 

referátumok bemutatása, 

páros, csoportos vagy egyéni 

munka, szemléltetés, 

gyakorlatok. 

 

11. Személynévkutatások. 5. A ragadványnév. 

Kulcsszavak: ragadványnév,nyelvi elemzés, 

tipológia, etimológia, ragadványnévszerkezet 

Heurisztikus párbeszéd, 

referátumok bemutatása, 

páros, csoportos vagy egyéni 

munka, szemléltetés, 

gyakorlatok. 

 

12. Személynévkutatások. Az európai névdivat 

hatásai. 

               Kulcsszavak: keresztnév, névdivat, 

személynévadás, szocioonomasztika, etimológia. 

Heurisztikus párbeszéd, 

referátumok bemutatása, 

páros, csoportos vagy egyéni 

munka, szemléltetés, 

gyakorlatok. 

 

13. Az irodalmi névadás vizsgálatai.  

Kulcsszavak: személynevek, helynevek, 

helynévadás,személynévadás, a tulajdonnév stílusa. 

 

 

 

 

Heurisztikus párbeszéd, 

referátumok bemutatása, 

páros, csoportos vagy egyéni 

munka, szemléltetés, 

gyakorlatok. 

 

14.  Konklúziók. Ismétlések. 

 

Heurisztikus párbeszéd, 

referátumok bemutatása, 

páros, csoportos vagy egyéni 
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munka, szemléltetés, 

gyakorlatok. 

Bibliografie. MEGEGYEZIK A FENTI KURZUS BIBLIOGRÁFIÁJÁVAL. 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 A tantárgy tartalmai nagy mértékben tükröződnek az egyetem előtti és az egyetemi oktatás intézményeinek 

tanulmányi programjaiban. 

 Tematica este elaborată pe baza bibliografiei de specialitate în domeniu. A tematika összeállítása a szakterület 

bibliográfiáján alapul. 

 O parte din elementele componente ale cursului şi ale seminarului au fost prezentate la conferinţe şi prelegeri 

naţionale şi  internaţionale. A kurzus és a szeminárium összetevő elemeinek egy része be volt mutatva nemzeti és 

nemzetközi előadásokon és konferenciákon.   

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs - interaktív felelet 

- ismeret és értés 

- a szaknyelv birtoklása és 

alkalmazása 

- értelmezés és magyarázat 

- a követelmények teljesítése. 

Vizsgadolgozat 70% 

10.5Seminar/ laborator/ proiect 

 

 Szemináriumi munkák 

összeállítása, referátumok, 

kritikai befogadás, aktív 

részvétel a vitákban, jegyzetek a 

kötelező bibliográfiából. A 

gyakorlati tevékenységekben 

való tényleges részvétel.  

Teszt 30% 

10.7 Standard minim de performanţă 

 A hallgató ismerje, melyek a névkutatás főbb tendenciáinak kategóriái, adekvát módon alkalmazza azokat 

megfelelő adategyütteseken (névtani szótárak, adatbázisok).  

 A hallgató gyűjtsön, feldolgozzon, értelemezzen névanyagokat, tanulmányt is készítve azok alapján.  

 Használja pontosan a szaknyelvet. 

 

Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale: 

A vizsgán való megjelenés nincs feltételekhez kötve. 

A vizsgán való csalás a vizsga felfüggesztésével jár és 1 (egyes) jeggyel jár. 

 

   

     

Data 

completării 

 

 

 

2020.04.19. 

Semnătura titularului de curs 

 

 

Semnătura titularului de seminar 

 

 

 

Data avizării în departament Semnătura Directorului de Departament 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data avizării 

la  Decanat 

Semnătura Prodecanului 

responsabil 

Ştampila facultăţii 

 

 

 

 

  

 


