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Az időskorúak és a nyelvhasználat
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Módbeli segédigék fordításának perspektívái magyar, angol és román
nyelven
Tempestuosum mare huius vitae. Egy allegória fordításának kérdései
Philipp Melanchthon De studiis theologicis című beszédében
Nyelvi tudatosság és funkcionális nyelvtanítás a német mint idegen nyelv
oktatásában
A tanári szerepkör változásai az idegennyelv-oktatásban, az alternatív
módszerek figyelembe vételével
A német mint első idegen nyelv tanításának kihívásai

Heltai Pál
Huszár Ágnes
Illés Éva
Illés-Molnár Márta
Imre Attila
Ittzés Dániel
Iványi Rudolf
Jakus Enikő
Jászné Kajmádi
Mónika
Jegorov,
Alekszandr
Joachim László
Kanyó Réka
Károly Krisztina
Kertes Patrícia
Kertes Patrícia
Keszy-Harmath
Dániel
Kis Ádám
Kiss Margit – T.
Somogyi Magda
Kiss Tímea

Az udmurt és magyar frazeológia lingvokulturológiai szempontból
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Robin Edina
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Rózsavölgyi Edit
A nyelvi és az interkulturális kompetencia fejlesztése az eTandem
keretein belül
Sáfár Ádám
A nyelvek közötti multikulturalitás problémaköre a filmszinkronGergely
fordításban
Salánki Ágnes
„Színes reklámok…” A szín, a kép és a szöveg kölcsönhatása, valamint az
elhelyezés szerepe egyes reklámhordozók esetében
Salánki Zsuzsa
Az elnökök beszéde (A nyelvtervezés szerepe a kisebb finnugor nyelvek
fennmaradásában)
Sárosdyné Szabó
Kultúra közvetítése közmondásokon keresztül
Judit
Sárosi-Márdirosz
A román és az angol nyelv hatásának tulajdonítható (fordítási) jelenségek
Krisztina-Mária –
az erdélyi magyar audiovizuális médiában
Szaló Réka
Schirm Anita
A gyermekeknek szóló televízióreklámok manipulációs stratégiái
Schmidt Ildikó
Alfabetizálás a magyar mint idegen nyelv órákon
Selmecziné Lois
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Márta
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Szabó Tamás Péter
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Rudolf
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Szilvási Andrea
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Iskolaválasztási motivációk Munkácson
A terminológia-fejlesztés eszközei és módszerei Spanyolországban
A hallgatás jelentése a különböző kultúrákban
Hat a harmincból – avagy az ELTE fennisztikai képzése a bolognai
rendszer keretei közt
Neologizmusok használatának és megértésének vizsgálata: egy
szövegértési felmérés tanulságai
Tanulási stílusok vizsgálata és az eredmények hasznosítása a
szaknyelvoktatásban
Modern Nyelvoktatás: indulás és első korszak (1963–1989)
Cédulától a notepadig. A szövegalkotási stratégiák változása digitális
környezetben
A mentális lexikon vizsgálata óvodás korban
Alice kalandjai Magyarországon
Rutinná vált hagyomány (Metanyelv az iskolában)
Óvodások és kisiskolások nyelvi ideológiái
Családi szocializáció multikulturális környezetben
Egy kultúraspecifikus illokúcióserő-módosító pragmatikája: a feltételes
átok szerepe a gábor romani interakcióban
Kétnyelvűség térben és időben – a középmagyar kori boszorkányperekben
Kortárs francia költészet magyar fordításokban
A fogalmakról interkulturális nézőpontból
A levéltár szakos hallgatók magyarnyelv-oktatásában
nehézségek a pozsonyi Comenius Egyetemen
Közös északi nyelvpolitika
Hagyományos szótanulás modern eszközökkel

felmerülő

Nyelvünk és kultúránk areális kontextusa
A kontrasztív nyelvoktatás szerepe a harmadik nyelv tanulása során
Hatékony nyelvtanulás multimédiás környezetben
A kisebbségi identitás kifejeződése orosz-karjalai és erdélyi magyar
újságokban
A megakadásjelenségek vizsgálati lehetőségei a beszélőprofil-készítésben
Disztribúciós szemantikai kísérletek
A főnévi mutató névmások deiktikus használatáról egy kísérlet kapcsán
A közösségi oldalak nyelvhasználatáról határok nélkül
A nyelvtani nem kategóriájának fordítási kérdései
ESEMÉNY-metonímiák vizsgálata kontrasztív adatok alapján
Zene és szöveg – Dalszövegek retorikai elemzése
Meggyőzés a pódiumon, befolyásolás az újsághasábokon
Filozófiai szövegek fordítása: buddhista szövegek fordítása során
felmerülő terminológiai kérdések
A nyelv és az etnikai identitás vizsgálata a tótkomlósi szlovákok körében
Nyelvi és kulturális sokszínűség Békéscsabán

Válóczi Marianna
Varga Éva
(EKF)
Varga Éva
(PPKE)
Varga Éva Katalin
Végh Ágnes
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Agnieszka
Vermes Albert
Vígh-Szabó
Melinda
Vincze Katalin
Vincze Mária
Vitányi Borbála

Volek-Nagy
Krisztina
Vörösné Rada
Roberta
Wallendums
Tünde
Wirt Patrícia
W. Somogyi Judit
Zajacz Zita
Žagar Szentesi
Orsolya – Kristina
Katalinić
Zsemlyei Borbála
– Gál Noémi
Zsubrinszky
Zsuzsanna

A tolmács mint kulturális mediátor az üzleti tolmácsolási szituációban
Kooperatív tanulás a főiskolai gyakorlatban
Frazeológiai modifikációk. Nyelvi játékok a magyar és német
reklámnyelvben, különös tekintettel a kép és szöveg viszonyára
Terminusalkotás és terminológiai egységesülés
A nyelvtanár mint lelki segítő
Személyközi viszonyok nyelvi jelölése többes számú névmások
alkalmazásával
Szövegfeldolgozó szoftverek a fordításoktatásban
A szómezőelmélet alkalmazási lehetőségei a német mint idegen nyelv
tanításában
A rövidített szóalakok funkciói a német és a magyar nyelvben
30 éves a szófiai Szt. Kl. Ohridszki Tudományegyetem Magyar Tanszéke
– A magyar mint idegen nyelv oktatásának nyelvpedagógiai áttekintése
” Nyelvész urak jobban »tudják«. A költő jobban »érzi«” (Arany János)
Újra a magyar nyelvtan és irodalom tantárgyi integrációjának
lehetőségeiről a középiskolai magyartanításban
Egy szaknyelv sajátosságainak bemutatása. A magyar zenei utasításokról
Az Európa-nap jelentésének kialakulása és változása a magyar
médiadiskurzusban
A fiatalok szótárhasználati szokásairól. A BGF KKK nyelvtanulói
körében végzett szótárhasználati felmérés tanulságai
Rövidítések a mindennapi nyelvhasználatban – Egy kérdőíves vizsgálat
eredményei
Szófaj és szófaji érték: magyar–olasz kontrasztív szófajtani vizsgálat
Fordítói műveletek vizsgálata gyermekirodalmi képkönyvek fordításában
A magyar nyelv melléknévi igeneveinek szófajváltásos előfordulásai
kontrasztív megközelítésben
A romániai magyar audiovizuális műsorok néhány nyelvi vetülete.
Stilisztikai és toldalékhasználati bizonytalanságok
A politikai korrektség (PC) nyelvi megnyilvánulásai

