
A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 

1.2 Kar  Szociológia és Szociális Munkásképző Kar 

1.3 Intézet Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet 

1.4 Szakterület Szociológia/ 

1.5 Képzési szint Alapképzés 

1.6 Szak / Képesítés Antropológia 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Nyelvi antropológia és szociolingvisztika  

2.2 Az előadásért felelős tanár neve Dr. HORVÁTH István egyetemi professzor 

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve  

2.4 Tanulmányi év I 2.5 Félév I 2.6. Értékelés módja V 2.7 Tantárgy típusa Választható 

 

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

3.1 Heti óraszám 2 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 1 

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 42 melyből: 3.5 előadás 28 3.6 szeminárium/labor  

A tanulmányi idő elosztása: óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 10 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 25 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 20 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 10 

Vizsgák 4 

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

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 59 

3.8 A félév össz-óraszáma 101 

3.9 Kreditszám 3 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi NINCS 

4.2 Kompetenciabeli Alapvető szociológiai és szociálpszichológiai fogalmak ismerte 

5. Feltételek (ha vannak) 

 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

megfelelő férőhellyel rendelkező és projektorral felszerelt terem 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

megfelelő férőhellyel rendelkező és projektorral felszerelt terem 



6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
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 Az a kommunikáció, szűkebb értelemben véve az társadalmi kommunikáció kapcsán 

felmerülő fogalmak értelmezési keretek és elméletek bemutatása. 

Adekvát fogalmi, elméleti és módszertani elemző készségek kialakítása. 

Az kommunikáció sajátosságainak a megértése és értelmezése sajátos, interkulturális 

kommunikációs helyzeteke irányuló készségek kialakítása. 

A kommunikációs problémák diagnosztizálása, azokat elősegítő tényezők elemzési 

készségének a kialakítása. 
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  A pluralizmus, tolerancia empátia értékeinek a megerősítése. 

A kritikai gondolkodás fejlesztése. 

Alkalmazott módszertani készségek fejlesztése. 

 

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

 

8. A tantárgy tartalma 

8.1 Előadás Didaktikai 

módszerek 

Megjegyzések 

A nyelv tudományos tanulmányozása, fontosabb ágazatok és 

irányzatok 
előadás,   

magyarázat,  

beszélgetés 

 

Alapvető szemantikai és kommunikációelméleti fogalmak  előadás,   

magyarázat,  

beszélgetés 

 

A nyelv kialakulás és az emberi nyelv sajátosságai. A 

kommunikációs formák alakulása és sajátossága (a beszédtől az 

emotikonig) 

előadás,   

magyarázat,  

beszélgetés 

 

Nyelvi determinizmustól a nyelvi változásig. A lexikalizáció 

szociolingvisztikai jelentősége. 
  

Direkt és metakommunikáció. Kommunikációs csatornák és az 

indirekt kommunikáció. A proxémika és az ikonika. 
előadás,   

magyarázat,  

beszélgetés 

az elméleti tételezések 

kifejtése, elmélyítése, 

heurisztikus beszélgetés 
Nyelvi változatosság I. A nyelvek száma és meghatározása. A 

formális nyelvészeti, kommunikációs pragmatikai és 

nyelvpolitikai megközelítés 

előadás,   

magyarázat,  

beszélgetés 

az elméleti tételezések  

kifejtése, elmélyítése,  

heurisztikus beszélgetés 

7.1 A tantárgy általános 

célkitűzése 

A nyelv és társadalom, a többnyelvűség kérdése kapcsán kialakítani olyen 

elmélet és fogalmi hátteret, amelyek lehetővé teszik az elemzői megértést  

7.2 A tantárgy sajátos 

célkitűzései 

 

 

 

 

 

 

A régióbeli nyelvi viszonyok társadalmi és történelmi beágyazottságának a 

megértése. 

Kritikai viszonyulás kialakítása a domináns, nyelvi  pluralizmusra 

vonatkozó diskurzusok és episztemológiai keretek kapcsán. 

A romániai magyar, általában a Kárpát medencei magyar, és még 

átfogóbban a Közép Európai kisebbségi helyzetek sajátosságainak az 

elemzése. 

 



 Nyelvi változatosság II Dialektus, rétegváltozatok, regiszter, 

stílus. Nyelvi és beszédközöség. A nyelv etnográfiája. Nyelv és 

társadalmi nem.  

előadás,   

magyarázat,  

beszélgetés 

statisztikai szemléltetés 

az elméleti tételezések  

kifejtése, elmélyítése,  

 
Nyelv és társadalmi egyenlőtlenség. Basil Bernstein 

(kidolgozott és korlátozott nyelvi kód), Pierre Bourdieu 

(szimbolikus dominancia az egységesített nyelvi piacon belül) 

előadás,   

magyarázat,  

beszélgetés 

az elméleti tételezések  

kifejtése, elmélyítése 

Ismerni egy nyelvet. Nyelvi kompetencia és nyelvi teljesítmény. 

A kommunikációs kompetencia típusai: aktív és passzív, 

produktív és receptív. Közös Európai Referencia Keret és a 

nyelvi készségek mérése.  

előadás,   

magyarázat,  

beszélgetés 

statisztikai szemléltetés 

az elméleti tételezések  

kifejtése, elmélyítése,  

 
Társadalmi környezet és többnyelvű nyelvhasználat. 

Kódválasztás, kódváltás. Hozzáadó és behelyettesítő 

kétnyelvűség, interlingvizmus. Nyelvi attitűdök és ideológiák.  

előadás,   

magyarázat,  

beszélgetés 

az elméleti tételezések  

kifejtése, elmélyítése 

Társadalmi kétnyelvűség. A nyelvek és tipológiája és a 

szociolingvisztikai funkciói. Nyelvváltás és nyelvhalál.  
előadás,   

magyarázat,  

beszélgetés 

az elméleti tételezések  

kifejtése, elmélyítése 

Új perspektívák a többnyelvűség kutatásában. Nyelvi tájkép és 

a többnyelvűség társadalmi kontextusa.  
előadás,   

magyarázat,  

beszélgetés 

statisztikai szemléltetés 

az elméleti tételezések  

kifejtése, elmélyítése 
Nyelvpolitikák és nyelvtervezés: sztenderdizáció, nyelvi tabuk, 

politically correct nyelvhasználat. Nyelvpolitiaki péládk a 

moldáv és a bejás nyelv. 

előadás,   

magyarázat,  

beszélgetés 

az elméleti tételezések  

kifejtése, elmélyítése 

Kisebbségi nyelvi jogok és a egyes nyelvi kisebbségek helyzete 

Romániában és a Európában. A Regionális vagy Kisebbségi 

Nyelvek Eruópai Kartája  

előadás,   

magyarázat,  

beszélgetés 

az elméleti tételezések  

kifejtése, elmélyítése 

Könyvészet 
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8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 

A szemináriumi folyamatának a bemutatása és az 

elvárások tisztázása, a google clasroom felület 

bemutatása. 

Magyarázat  

Beszélgetés 

 

Egyes szemináriumi feladatok tisztázása, leadási, 

bemutatási határidők rögzítése. 

Magyarázat  

Beszélgetés 

 

Véleménykifejtés. Miként sorolható be a nyelvművelés 

a nyelvtudományok rendszerén belül? Része, vagy sem 

a nyelvtudományoknak? 

 

Bemutatók,  

Beszélgetés  

Vita 

 

Véleménykifejtés. Miként sorolható be a nyelvművelés 

a nyelvtudományok rendszerén belül? Része, vagy sem 

a nyelvtudományoknak? 

 

Bemutatók,  

Beszélgetés  

Vita 

 

Bemutató a kommunikációs csatornák témakörben Bemutatók,  

Beszélgetés  

Vita 

 

Bemutató a kommunikációs csatornák témakörben Bemutatók,  

Beszélgetés  

Vita 

 

Dolgozat kiértékelés és bemutató: Proxémikai / 

Kulturális szignálok esettanulmány 

Bemutatók,  

Beszélgetés  

Vita 

 

Dolgozat kiértékelés és bemutató: Proxémikai / 

Kulturális szignálok esettanulmány 

Bemutatók,  

Beszélgetés  

Vita 

 

Dolgozat megbeszélés- Nyelvi változatok társadalmi 

nem és nyelvhasználat 

Beszélgetés 

Dolgozat kiértékelése 

 

Dolgozat megbeszélés- Nyelvi változatok társadalmi 

nem és nyelvhasználat 

Beszélgetés 

Dolgozat kiértékelése 

 

Bemutató - Nyelvi tájképek: Nyelvi hatalom, 

globalizáció, hierarchiák 

Bemutatók,  

Beszélgetés  

Vita 

 

Bemutató - Nyelvi tájképek: Nyelvi hatalom, 

globalizáció, hierarchiák 

Bemutatók,  

Beszélgetés  

Vita 

 

Nyelvi útlevél feladat kiértékelése – többnyelvűség 

mérése  

Beszélgetés 

Dolgozat kiértékelés 

 

A szeminárium általános kiértékelése    
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9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 

munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 

A bemutatott oktatási célok, tartalom, feldolgozási módszerek változatai összhangban vannak a tantárgy 

feldolgozásának más - hazai és külföldi - egyetemeken való megjelenésével. A tanrend kialakítása során 

figyelembe vettük olyan régióbeli tantárgyak tanterveit mint szociolingvisztika, nyelvpolitika, kisebbségi 

többnyelvűség (pl. Pozsonyi Commeniu Egyetem, Pécsi tudományegyetem) 

 

10. Értékelés 

Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a 

végső jegyben 

10.4 Előadás  Projekt elkészítés és 

bemutatás 

Előre rögzített értékelési 

rácsnak megfelelően 

30% 

Projekt elkészítés és 

bemutatás 

Előre rögzített értékelési 

rácsnak megfelelően 

30% 

Projekt elkészítés és 

bemutatás 

Előre rögzített értékelési 

rácsnak megfelelően 

30% 

Aktív óra részvétel Hozzászállások a 

könyvészet alapján 

30% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

 

Aktív részvétel az előadások 60%-án és legkevesebb két projekt elkészítése és bamutatása. 
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