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A tanegység leírása:
A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a nyelvészet fő területeit, ezek alapfogalmait,
alapvető kategóriáit, elveit és törvényeit, valamint hogy elsajátítsák az angol nyelv leírásához
és jelenségeinek elemzéséhez szükséges elméleti apparátus alapjait. A kurzus az alábbi fő
kérdések tárgyalására terjed ki: a nyelv mint tudás, jelrendszer, cselekvés; kompetencia és
performancia; az emberi nyelv alapvető sajátosságai; a nyelv és a beszéd; a modern
nyelvtudomány tárgya és célja; a nyelvészet mint deskriptív és nem preskriptív tudomány; a
nyelvi szintek és leírásuk; a hangtan, az alaktan, a mondattan, a jelentéstan és a pragmatika
alapfogalmai és kategóriái; a nyelv változása és a nyelvváltozatok; szinkrónia és diakrónia.
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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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