Tantárgy neve: Angol fonetika-fonológia

Kódja:
NBB_AN123K1

Kreditszáma: 1

A tanóra típusa1: ea. és száma: heti 1 (nappali)
A számonkérés módja (koll./gyj./egyéb2): kollokvium
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): AN124G2
Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,
ugyanakkor informáló leírása
Az oktatás nyelve: angol
A tanegység leírása:
A tárgy célja egyrészt, hogy bevezesse a hallgatókat a fonetika és fonológia területére a két
tudományág általános kérdéseinek bemutatása révén, megismertesse a hallgatókat a
fonológia alapvető céljával, fogalmaival, elveivel és kategóriáival, másrészt hogy bemutassa
az angol nyelv fonológiai rendszerét és alapvető fonetikai és fonológiai jellegzetességeit. A
félév során áttekintésre kerülő témakörök: a fonetikai és fonológia alapfogalmai, a
hangképző szervek működése, a beszédhangok, illetve fonémák leírása és osztályozása, az
angol nyelv hangrendszere, az angol szótag szerkezete, a folyamatos angol beszéd alapvető
sajátosságai, az angol szóhangsúly és mondathangsúly kérdései, az angol mondat ritmusa és
intonációja, az angol kiejtés és helyesírás összefüggései, valamint az angol és magyar nyelv
közötti fonetikai és fonológiai különbségek.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)
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Ftv. 147. § tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes
közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció)
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pl. évközi beszámoló

