Oktatóinkról, hallgatóinkról:

Régebbi diákjainkról:

Nálunk nyelvészdoktorok vannak,
de nem ápolni akarják a nyelvet,
hanem megérteni.

ELMÉLETI
NYELVÉSZET
M.A.

A tanár is
ember.
ELMÉLETI
NYELVÉSZET
M.A.

A diák is
kutató.
Közös munkák, közös
táborok, közös kötetek:
MAGYAR LEÍRÓ NYELVTAN,
LEXIKALISTA ELMÉLETEK

Nemzetközi kapcsolatainkról:
„A kommunikáció nem azért van, hogy

Minket külföldön is megértenek, mert

hanghullámokat bocsássunk ki

mi is megértjük őket!

időtöltésként.”

„The key reason why I think we should
take the ‘l’ in ‘szeretlek’ seriously is
that…”

Ph.D. (93%): itthon, külföldön (Ph.D.zók 30%-a): MIT, University College
London, University of Amsterdam,
Utrecht University, University of
Groningen, University of Edinburgh,
Saarland University, ...
kutató (24%): MTA; egyetemi oktató
(29%): ELTE, PPKE, BME; külföldi
egyetemen (10%): Institut Jean Nicod,
University College London, University
of Utah, University of Groningen;
cégeknél (14%): számítógépes nyelvészet, mesterséges intelligencia-kutatás

Elérhetőségeinkről:

Mit tanulhatsz nálunk?

Morfológia: „Egy rádió nem szól
attól, hogy minden alkatrésze benne

Az órák lényege, ahogy a diákok

van egy zacskóban.”

ELTE BTK Filozófiai Intézet,

a tanároktól lejegyezték.

MTA-ELTE Elméleti Nyelvészet

Mondattan: „Elindultam egy A betűből,

mondatot nem mond, csak módosult

Kihelyezett Intézeti Tanszék

aztán különböző számú transzformáció

tudatállapotban.”

után ott volt a Háború és Béke előttem.”

Nyelvtechnológia: „Mindenhova

Fonológia: „Ilyen impresszionisztikus

teszünk egy logaritmust, mert ebben

fonetikai izét rendelnek hozzá.”

a társaságban ez a szokás.”

Neurolingvisztika: „Az ember ilyen

Nyelvfilozófia: „Azt lehet mondani,
hogy őrült ez az ember nyílvánvalóan,
de ezenkívül nem lehet rá mit
mondani, mert jók az érvei.”

A tanszék „kulturális menedzsere”:
Gárdai Kinga
email:
gardai.kinga@nytud.mta.hu
telefon: (+36-1) 3214-830 / 179

A tanszék honlapja:
http://www.nytud.hu/szakcsoport

Fonetikai fonológia: „Tehát közben
Formális szemantika: „Ami a

elfáradunk, de legalább megvan a

földrengésnek a Richter-skála, az

zöngésségi kontraszt.”

múltnak a Reichenbach.”

Pszicholingvisztika: „Az olyan

Logika: „Minden nyelvtan a formális

következtetéseket, mint amik a sörrel

logika köpenyéből bújt ki.”

voltak kapcsolatosak, automatikusan

Programozás: „A html alapvetően
elhibázott koncepció volt.”

elvégezzük.”

