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KARI	INTÉZKEDÉS	TÁVOKTATÁSI	ÁTÁLLÁSRA			

2020/2021.	1.	FÉLÉV	

	

TANTÁRGYI	TEMATIKA			

	

	
TÁVOKTATÁSI	TERV	TÁBLÁZATA	

Oktató	neve,	
elérhetősége		

	

Oktatott	tárgy	 Beszámolási	
kötelezettség			

	

Határidő(k)	
	

Elektronikusan	átadott	anyagok	 hallgatókkal	való	
kommunikáció	

módja,	
Barna László neptun kódja :BTOMA9L04; 

BTOMA9N04; BTOSVM4L07 

címe :Ismeretek a szövegről	

	 2020. november 
20. 8.00–16.00 

 
az óra időpontja	

	 Google 
Classroom 
(kurzuskód: 
fo7ixy2) 

Zoom	
Bartha Blanka 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	



2	
	

	 	 	 	 	 	

Oktató	neve,	
elérhetősége		

	
	

Dr. Darab Ágnes 
boldarab@uni-miskolc.hu	

Oktatott	tárgy		 Beszámolási	
kötelezettség			

pl.	szóbeli	vizsga	
skpe-on,	
beadandó	

dolgozat,	online	
teszt	stb.	

Határidő(k)	
	

Elektronikusan	átadott	anyagok		 A	hallgatókkal	
való	

kommunikáció	
módja,	

csatornája		pl.	e-
mail,	Moodle,	

Sykpe,	Microsoft	
Classroom,	

facebook	csoport	
stb.	

neptun	
kódja	

címe	 végzős	
hallgatók	
számára	

nem	
végzős	
hallgatók	
számára	

jellege	
pl.	pdf.	jegyzet,	
ppt,	könyv,	cikk,	
video	fájl,	on-
line	teszt	

elérhetősége		
pl.	intézeti	
honlap,	fb	

csoport,	Moodle	
felület	

BTOMA1L03	
BTOSVM1L0
3	

Világirodalom	I.	 Szóbeli	 vizsga	
skype-on	 vagy	
google	meet-ben	

	 2020.	
október	
30.	11-19	
óráig	

pdf.	 jegyzet,	pdf		
elsődleges	
irodalom	
Az	elsődleges	és	
a	 másodlagos	
szakirodalom	
javarésze	 online	
is	 elérhető.	 Ami	
nem,	 az	
szkennelve	 pdf-
ben.	

intézeti	 oktatói	
dosszié	 és	 e-
mail	
csatolmányakén
t	 elküldve	 a	
hallgatóknak	

előzetesen	e-mail,		
skype	 vagy	
Google	 meet	
órarendszerinti	
időben	

Dr. Gréczi-Zsoldos 
Enikő 

	

tgzseniko@gmail.com	

BTOMA1L
07	

Kommunikáció	 szóban	 és	
írásban	szem.	

beadandó	
munkák:	
önéletrajzok,	
esszé,	
recenzió,	ppt	

-	 2020.	
dec.	4.	

e-tankönyv,	
tudományos	
honlapok	

e-mailben	
elküldve	 a	
honlapok	
linkje	

Google	 Meet,	
e-mail	

Dr. Gyapay László 

gyapayl@gmail.com	

BTOMA3L
03	

Klasszikus	 magyar	
irodalom	I.	ea.	

Szóbeli	vizsga	

skype-on	

	 vizsgaid
őszakb
an	

videókonfere
ncia	és	pdf	

személyes	 e-
mail	

skype	 és	 e-
mail	
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Dr. Kappanyos 
András 

BTMAN301
SKS	
BTKSZL01	

A	szerkesztő	munkája	 beadandó	 –	 decem
ber	5.	

pdf,	video	 google	drive	 e-mail,	 zoom	
vagy	skype	

kappanyosa@t-
online.hu	

BTOSVM3L
08	
BTOMA7L0
9-04	

Fordítás	és	irodalom	
Kötelezően	választható	

beadandó	 –	 decem
ber	5.	

pdf,	video	fájl	 google	drive	 e-mail	

Dr. Kecskeméti 
Gábor	
boldomini@uni-
miskolc.hu	

BTOMA7L
03	

Műfaj-	 és	 eszmetörténet,	
hatástörténet	

szóbeli	 vizsga	
személyesen	
vagy	Skype-on	

	 2021.	
01.	29.	

szövegek	 és	
szakirodalom	
a	
tantárgyleírá
s	szerint	

a	 nyilvános	
interneten	
elérhetők	

a	kurzus	óráira	
jelenléti	
oktatásban,	
szeptemberbe
n	 sor	 került;	 a	
továbbiakban:	
e-mail,	Skype	

dr. Kecskés Judit 

bolkecsi@uni-miskolc.hu 

BTOMA5L04	 A	magyar	szókincs	eredete	 on-line	teszt	 	 első	 óra	
lezajlott,	
következ
ő	 óra	
skype202
0.12.04.	

pdf.	 jegyzet,	
ppt,	

Google	
Classroom	
trzb5ue	

előzetesen	e-mail,		

skype	 vagy	
Google	 meet	
órarendszerinti	
időben	

 BTOMA3L05	 Bevezetés	a	nyelvtörténetbe		

	

on-line	teszt	 -	 2020.	
11.06.-
11.07.	

pdf.	 jegyzet,	
ppt,	

Google	
Classroom	
j3ww5m5	

előzetesen	e-mail,		

skype	 vagy	
Google	 meet	
órarendszerinti	
időben	

Dr. Kertész Noémi BTOSVM1
L08	

Az	irodalom	és	a	
társművészetek	

beadandó	
dolgozat	

	 2020.	

novem

ppt,	 cikk,	
disszertáció,	

letölthető	
One	Drive	

e-mail+skype	
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medialitása	 ber	30.	 könyv	 dokumentum
ok,	

on-line	
dokumentum
ok	

Kertész	Noémi	 BTKSZL02	 Az	irodalom	
intézményrendszere	

skype	vizsga	

	

	 vizsga-
időszak	

cikk,	
könyvfejezet,	

könyv	

letölthető	
One	Drive	

dokumentum
ok,	

on-line	
dokumentum
ok	

e-mail+skype	

Kertész	Noémi	

(Porkoláb	 Tiborral	
közösen)	

BTKSZL04	 Filológiai	 és	 könyvészeti	
alapismeretek	

skype	vizsga	 	 vizsga-
időszak	

cikk,	
könyvfejezet,	

könyv	

	 e-mail+skype	

Kertész	Noémi	 	 Közép-Európa	 irodalma	 és	
kultúrája	

A	 kurzus	 jelenléti	
formában	lett	megtartva	

beadandó	
dolgozat	

	 2020.	

novem
ber	30.	

ppt,	 cikk,	
disszertáció,	

könyv	

letölthető	
One	Drive	

dokumentum
ok,	

on-line	
dokumentum
ok	

e-mail+skype	

Kiss	 Noémi	 BTOMA7L09-03	 A	 verbális	 és	 vizuális	 PPT	 online	 	 4	 PPT	 +	 google	 Zoom	
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kissnoe@gmail.com	 művészetek	kapcsolata	 előadás	 dolgozat,	 DIA	
online	
anyagok,	
szövegek	

csoport	 google	csoport	

	 BTOMA9L07	 Szakdolgozati	 konzultáció	 1	 	 bibliográfia	 e-mail,	
személyes	

e-mail	

	 BTOMA5L01	 Világirodalom	IV:	 PPT	 online	 +	
előadás	

	 1	 PPT	 és	
dolgozat	 +	
DIA,	 online	
anyagok,	
szövegek	

e-mail	 Zoom	
e-mail	

Dr. Kőrizs Imre	
korizs@gmail.com	

BTMAN301S
KS	

A	szerkesztő	munkája	I.	szem.	 stílusgyakorlat-
feladat	
interjú	piszkozat	
&	tisztázat	

	 Dec.	11.		 magazin,	
évkönyv	 pdf-je,	
word	fájl	

e-mail,	
zoomos	
képernyőmegos
ztás	

e-mail,	 Zoom,	
Facebook	

 BTKSZL01	 A	szerkesztő	munkája	I.	szem.	 m.f.	 	 m.f.	 m.f.	 m.f.	 m.f.	

 BTOMA9N07	 Szakdolgozati	szeminárium	 bibliográfia	
vázlat	
fogalmazványok	

	 m.f.	 pdf-ek,	
szakirodalom	

MEK;	pim.dia.hu	
villanyspenót,	
Arcanum	stb.	

m.f.	

 	BTOMA3N02	
	

Világirodalom	II.	(ea.)	 Szóbeli	vizsga	 	 Jan.	29.	 pdf-ek,	
Arcanum	

Szaktárs	

m.f.	
továbbá	
http://epa.oszk.
hu/03500/0357
6/00002/pdf/EP
A03576_vilagtor
tenet_2018_02
_241-261.pdf	
https://www.m
uut.hu/archivu
m/21485	

m.f.	
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https://magyarn
arancs.hu/tudo
many/a-
modernitas-a-
tekintely-
egyetemes-
valsaga-113273	
	
	

 BTMAN311-
02	

Világirodalom	II.	új	(ea.)	 m.f.	 	 m.f.	 m.f.	 m.f.	 m.f.	

 BTOMA3L02	 Világirodalom	II.	(ea.)	 m.f.	 	 m.f	 	 m.f.	 m.f.	

 BTMAN601-
01	

20.	 századi	magyar	 irodalom	 új	
(ea.)	

m.f	 	 	 m.f.	 MEK;	pim.dia.hu	
villanyspenót,	
Arcanum	stb.	

m.f.	

 BTOMA5N02	 Modern	 magyar	 irodalom	 I.	
(ea.)	

m.f.	 	 m.f.	 m.f.	 m.f	 m.f.	

 BTMAN501-
02	

20.	 századi	magyar	 irodalom	 új	
(ea.)	

m.f.	 	 m.f	 m.f	 m.f.	 m.f.	

 BTOSVM1L0
6	

Verstan	szem.	 Tesztek	 	 Dec.	11.	 Írásbeli	 jegyzet	
(pdf),	 gyakorló	
feladatlapok	

https://fphil.uni
ba.sk/fileadmin/
fif/katedry_prac
oviska/kmjl/CSE
HY_POLGAR_ve
rstan..pdf	
	

m.f	

 BTOMA8N08
-03	

Szöveggondozás	szeminárium	 Arany	 János	 új	
kritikai	 kiadásából	
egy-egy	 kötet	

	 m.f.	 Arany	új	kritikai	
kiadásának	
Aristophanés	I.	

MEK;	 Arcanum,	
szovegtar.iti.mt
a.hu	

m.f.	
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írásbeli	
bemutatása,	
értékelés	

kötetének	pdf-
je;			

Google.books	
archive.org	

Dr. Pethő József  

bolpetjo@	 uni-miskolc.hu	
(név,	email	cím)	

BTOMA1L05
BTOSVM1L0
9	

Bevezetés	 a	 nyelvtudományba	
(ea.)	

2	 tanulmányszerű	
összefoglaló	
dolgozat	leadása	

	 2020.	
nov.	23.	

Órai	 tananyag-
vázlatok	
(Word);	
szakirodalom	
szkennelve,	 ill.	
internetről	
letöltve:	 PDF-
ben	 mentve,	
interneten	
elérhető	
szakirodalom	
(linkek	
megadásával)	

e-mailben	 a	
hallgatóknak	
elküldve	 +	
intézeti	
kommunikációs	
dossziében	

e-mail,	 Skype,	
Neptun	

Dr.	 Pethő	 József	
bolpetjo@	 uni-miskolc.hu	
(név,	email	cím)	

BTOMA1L06	 Bevezetés	 a	 nyelvtudományba	
(szem.)	

A) Referátum	
(szóbeli)	

B) Referátumvá
zlat	(írásbeli)	

C) 2	
tanulmánysze
rű	dolgozat	
leadása	

	 2020.	
nov.	23.	

	 e-mailben	 a	
hallgatóknak	
elküldve	 +	
intézeti	
kommunikációs	
dossziében	

e-mail,	 Skype,	
Neptun	

Dr.	 Pethő	 József	
bolpetjo@	 uni-miskolc.hu	
(név,	email	cím)	

BTOMA5L03	 Jelentéstan	 1.
	 Feladats
or	 megoldása,	
leadása	
szkennelve	(Pethő	
József	 2006.	
Jelentéstan.	
Nyíregyháza:	
Bölcsész	

	 Írásbeli	
feladatok
:	 2020.	
nov.	30.	

	

	

	

	 e-mailben	 a	
hallgatóknak	
elküldve	 +	
intézeti	
kommunikációs	
dossziében	

e-mail,	 Skype,	
Neptun	
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Konzorcium.	115–
130.	o.)	

	

2.	 Szakmai	
összefoglaló	 (5-10	
oldal,	 vázlatosan,	
e-mailben)		

	

3.	 Szóbeli	
beszámoló	
(Skype)		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Szóbeli:	

egyeztet
és	
alapján,	
legkésőb
b	 2020.	
dec.	7-ig.	

Dr. Tasi Réka BTKSZL03	 A	 kiadványszerkesztés	
informatikai	alapjai	

beadandó	
dolgozat	

	 2021.	
dec.	10.	

pdf,	 word	
file-ok	

e-mail	 e-mail,	Skype	

Dr.	Tasi	Réka	 BTOMA1L
04	

Régi	 magyar	
irodalomtörténet	I.	

szóbeli	 vizsga	
Skype-on	

	 	 pdf-ek,	 word	
file-ok	

e-mail	 e-mail,	Skype	
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