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A kurzus előfeltétele(i): valamely nyelvészeti elmélet ismerete vagy „formális módszerekben” való jártasság (például matematikai vagy programozási háttér).
A jegyszerzés módja(i): gyakorlat
Követelmények: két cikk ismertetése a félév során, aktív részvétel a többi cikk órai megvitatásában, valamint egy félévvégi kisebb házidolgozat megírása.

A kurzus leírása, tematikája:

A modern nyelvészeti modellek középpontjában általában a nyelv ismerete, a kompetencia áll. A kurzus a nyelv további három aspektusának a formális/számítógépes modellezésére irányítja a figyelmet. Nyelvprodukció (performancia) alatt a tényleges – ideális esetben a kompetenciának megfelelő – nyelvi megnyilvánulások előállítását (elsősorban a mentális komputációt) fogjuk érteni. A nyelvelsajátítás a kompetencia kialakítása, a megfigyelt nyelvi megnyilvánulások alapján. A nyelvevolúció pedig a kompetencia változása történelmi léptékben. Az elmúlt évtizedben jelentősen megnőtt az érdeklődés ezen három aspektus iránt.

A kurzus bevezeti a hallgatókat ezen aspektusok (formális) modellek segítségével történő vizsgálatába. Pszicholingvisztikai és történeti nyelvészeti problémákat legfeljebb felületesen érintve, a fő kérdésünk az lesz, hogy a napjainkban elterjedt elméleti nyelvészeti modellek vajon lehetőséget adnak-e arra, hogy a kompetencia mellett a performancia, az elsajátítás és az evolúció aspektusait is modellezzük. Kiemelt hangsúlyt kap az Optimalitáselmélet. 

A kurzus formája cikkolvasó szeminárium. Minden órán megbeszéljük, egy-egy diák vezetésével, a kötelező irodalomban megadott könyvek egy fejezetét, valamint az ajánlott irodalomból választott egy cikket. (Mind angol nyelvűek.) Továbbá, a diákok háttértudásától függően, az előadó elmagyarázza a következő órán feldolgozandó cikkek megértéséhez szükséges előzetes ismereteket. A kurzus követéséhez ajánlott egy-két nyelvészeti elmélet (például az Optimalitáselmélet) felhasználói szintű ismerete, valamint a formális megközelítések iránti nyitottság. Utóbbi segítségével pótolhatók az előbbi hiányosságai.

A jegyszerzéshez két választott cikket kell bemutatni, a többi megvitatásában pedig aktívan részt venni (értsd: előzőleg el is olvasni). Továbbá, egy rövid házidolgozatot (min. 3 oldal) kell a vizsgaidőszakban beadni, amely legalább két feldolgozott cikkre épül (ebből legalább egy olyan legyen, amelyiket nem a hallgató prezentált órán). Erősen javasolt, hogy a házidolgozat vagy valamelyik, órán tárgyalt módszert alkalmazza egy konkrét nyelvészeti jelenségre; vagy pedig az egyik módszert implementálja számítógépes program formájában, és kísérletezzen az implementációval.
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