
Felhívás   az   EFNIL   mesterképzés   diplomamunka   versenyéhez  

 
Az  EFNIL  nemzetközi  szervezet  (European  Federation  of  National  Institutions  for  Language)            
pályázatot  hirdet  mesterszakos  hallgatók  számára  a  nyelvhasználat,  nyelvpolitika  és          
többnyelvűség   témakörében   írt   legjobb   európai   mesterszakos   diplomamunka   címért.  

 
A   díj  
A   legjobb   három   diplomamunkát   benyújtott   hallgató   a   következőkben   részesül:  

1. az   EFNIL   diplomamunkadíja   (1500   euró).  
2. meghívás  az  éves  nemzetközi  EFNIL-konferenciára,  hogy  bemutassa  a  kutatását  (minden           

kiadás   fedezve).  
3. a  konferencián  elhangzott  előadásának  publikálási  lehetősége  az  EFNIL  éves          

konferenciakötetében.  
4. a   diplomamunka   közzétételének   lehetősége   az   EFNIL   honlapján.  

 
Az   EFNIL-ről  
Az  EFNIL  az  Európai  Unió  tagországai  és  a  társult  országok  fő  nyelvi  szervezeteit  és  más  nemzeti                 
nyelvi  intézményeit  összefogó  független  szervezet.  A  nyelvi  szövetség  célja,  hogy  támogassa  az             
európai   nyelvi   sokszínűséget,   különös   tekintettel   az   Európai   Unió   nemzeti   nyelveire.  
A   nyelvi   szövetség   céljai:  

● támogatni  az  európai  nyelvi  sokszínűséget  a  gazdag  európai  kultúra  megőrzésének  és            
kiterjesztésének,   továbbá   a   közös   európai   identitás   érzés   növelésének   eszközeként  

● támogatni  az  európai  nemzeti  nyelveket  mint  a  tagállamok  közti  nyelvi  lehetőségek            
biztosítékát  

● támogatni  az  európai  nyelvi  intézményeket  a  nyelvi  elemzés  és  leírás  kiválósági            
központjaként,  valamint  az  illetékes  politikai  intézmények  nyelvpolitikájával  foglalkozó         
tanácsadó   testületekként   betöltött   szerepükben  

● elősegíteni  az  információcserét  és  a  közös  európai  nyelvi  kutatási  projektek  fejlesztését  és             
támogatásának   elősegítését   a   nyelvi   intézmények   között  

● ösztönözni   minden   tagállamban:  
○ a  nemzeti  nyelv  vagy  nyelvek  tanítását  minden  oktatási  szinten  annak  érdekében,            

hogy  erősítse  azokat  az  írásbeli  és  a  szóbeli  kompetenciákat,  amelyek  szükségesek            
az  emberek  teljes  társadalmi  szerepvállalásához  az  idegen  nyelvek  oktatását  az           
oktatási  rendszeren  belül  (a  közös  európai  teljesítményszabványoknak        
megfelelően)   a   lehető   legfiatalabb   kortól.  

○ a  lehetőséget  a  nem  anyanyelvű  beszélők  számára  (mind  a  gyermekeknek,  mind  a             
felnőtteknek),  hogy  megtanulják  a  lakóhelyük  nemzeti  nyelvét,  valamint  fenntartsák          
anyanyelvi   kompetenciájukat.  

○ cserelehetőséget   a   diákok   és   a   tanárok   számára   az   Európai   Unión   belül.  
 

  



Releváns   témák  
Az   alább   felsorolt   témákról   szóló   tanulmányokkal   lehet   pályázni:  

1. Kétnyelvű   nyelvtanulás  
2. Nyelvtanítási   stratégiák  
3. Nyelvhasználat   többnyelvű   környezetben  
4. Nyelvpolitikák   célja   és   hatása  
5. Összehasonlító   nyelvpolitikai   tanulmányok  
6. Nyelvtechnológia   és   többnyelvűség  
7. Fordítás   és   tolmácsolás.  

 
A   nyertes   kiválasztása  
 
A   diplomamunkákat   egy   zsűri   értékeli   a   következők   alapján:  

1. a   szakmai   tartalom  
2. az   egyetem   értékelése  
3. 3-5   oldalas   összefoglaló  
4. a   témavezető   ajánlása.  

A   zsűri   öt   tagból   áll,   akiket   az   EFNIL   végrehajtó   bizottsága   választ   ki.  
 
A   részvétel   feltételei  
 
A   pályázóknak   a   következő   dokumentumokat   kell   benyújtaniuk   elektronikus   formában:  

● a   jelentkezés   indoklása   1   oldalban,   angol   nyelven  
● diplomamunka   egy   példánya   (az   EU   bármely   hivatalos   nyelvén)  
● a   diplomamunka   összefoglalója   (3-5   oldal   angol   nyelven)  
● a   diplomamunka   egyetemi   értékelésének   másolata   (az   EU   bármely   hivatalos   nyelvén)  
● a   témavezető   által   írt   ajánlás   az   EFNIL   részére  

Minden  dokumentumot  elektronikus  formában  (PDF,  ODF  vagy  WORD  fáljként)  kell  benyújtani            
e-mailben   az    efnil@nytud.hu    címre.  
 

Értesítés  
A  nyerteseket  a  beadási  határidő  után  két  hónappal  értesíteni  fogjuk,  és  nevüket  közzétesszük  az               
EFNIL  honlapján.  A  nyertesek  meghívást  kapnak,  hogy  eredményeiket  bemutassák  az  éves            
EFNIL-konferencián,  melynek  megrendezésére  szeptemberben/októberben  kerül  sor  egy  európai         
országban.  Ezt  követően  cikket  jelentetnek  meg  a  konferenciakötetben.  Továbbá  a  nyertesek            
lehetőséget   kapnak,   hogy   a   diplomamunkájukat   közzétegyék   az   EFNIL   honlapján.  
 
Beadási   határidők  
 
A  beadási  határidő  a  2020-as  kiírás  esetében  június  30-a,  a  2021-es  kiírás  esetében  december  31.                
A   január   1-je   előtt   egyetemi   értékelést   kapott   diplomamunkákat   nem   áll   módunkban   elfogadni.  
 
Kapcsolat  
 
További  információért  kérjük,  lépjen  kapcsolatba  az  EFNIL  Titkársággal  ( efnil@nytud.hu  +           
http://efnil.org/master-thesis-award).  
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