
Az oktató személyi-szakmai adatai 

Név: Miklós Gabriella születési év: 1976 

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve (pl. okl. gépészmérnök, BME, 1975) 

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár, ME, 2001 

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely 

esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) 

adott!  

pl. BME, GTK, Környezetgazdaságtan tsz.   -   egyetemi docens 

     BCE, GTK, Környezettudományi Intézet – egyetemi docens 

    MTA GKI   - tudományos munkatárs 

Miskolci Egyetem 

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.¤-a (5) 

bekezdésében foglaltak szerint: (PhD/CSc vagy DLA) (pl. CSc (közgazdaságtud.) 1998, 

vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés 

címe is!)  

tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); 

MTA tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek 

doktori abszolutórium (2004) 

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György 

posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja 

– 

eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, 

külföldi intézményben stb.) 

Oktatott tárgyak: Bevezetés a nyelvtudományba; Helyesírás; Alaktan-szófajtani 

gyakorlatok, A magyar nyelvtörténet korszakai és forrásai, Nyelvemlékelemzés, Történeti 

hangtan, Magyar szókincs eredete, Pszicholingvisztika, Finnugrisztika 

Oktatásban eltöltött idő: 12 év (TGYS, GYES, GYED megszakításokkal) 

Oktatás idegen nyelven: Oral Skills For Foreign Students 

Oktatás külföldön: Finnország, Tampere, 2004, Hungarian Grammar 

eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és 

eredményei  

Fő tudományos tevékenységem XVII. századi, több másolatban fennmaradt tanúvallatási 

jegyzőkönyvek párhuzamos nyelvi vizsgálata egyfelől a nyelvjárás, másfelől a 

sztenderdizáció szemszögéből. Kutatásomat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban 

végzem.  

oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának 

bemutatása: 

a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (az 5 

legfontosabb publikáció vagy alkotás felsorolása) 

b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy 

alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek  

Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ 

könyv kiadója, éve, terjedelme (oldalszáma). 

a) 

Pszicholingvisztikához és nyelvtörténeti kutatásokhoz kapcsolódóan konferencia-előadás, 



címe: A zsidó szó nyelvi képe a magyar nyelvben. Zsidónak is szent asszony 

Mária.(megjelenés alatt) 

b) Nyelvtörténeti kutatásokhoz kapcsolódóan: 

Miklós Gabriella 2003. Nyelvi egységesülés az északkeleti régióban a XVII. század elején. 

In: Fazekas Csaba (szerk.). A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara Tudományos 

Diákköri Közleményei, 1999-2000. évi dolgozatok. Miskolc. 145-152.  

Miklós Gabriella 2002. Nyelvi egységesülés az északkeleti régióban a XVII. század elején. 

In: Gréczi-Zsoldos Enikő-Kovács Mária (szerk.). Köszöntő kötet B. Gergely Piroska 

tiszteletére. Miskolc. 126-129. 

Kecskés Judit-Miklós Gabriella 2007. Kezdjük az ábécénél! Hangjelölés-történeti 

áttekintés. In: Kecskés Judit 2007. Nyelvemlékelemző segédkönyv. Miskolc. 15-30. 

tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések 

Magyar Tudományos Akadémia, Miskolci Területi Bizottság, Nyelv- és 

Irodalomtudományi Szakbizottság (2003–2006) 

Kari Tanács (ME, BTK, 2002–2006) 

Magyar Nyelvtudományi Társaság (2012-) 

 


