
TÁVOKTATÁSI	TERV	TÁBLÁZATA	

(Intézeti	honlapra	való	feltöltés	határideje	2020.	március	23.)	

Oktató	neve,	
elérhetősége		

(név,	email	cím)	

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,	

Skype,	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	

Dr. Farkas Zsolt 
istenaldja@gmail.co
m 

BTOMA6N
01	

Irodalomelmélet	Szem.	 beadandó	
dolgozat	(ápr.	

29-ig),	
online	szóbeli	
vizsga	(máj.	6)	

	 x	 A	kurzusnak	
van	

weboldala,	
tájékoztatóva

l,	az	
olvasmányok	

mind	
elérhetők	
innen	(pdf,	
doc,	webes	
linkek)	

https://sites.g
oogle.com/vie
w/fzskurzusok
/my-forms	

e-mail,	
facebook	

csoport,	online	
beszélgetés	
(Messenger)	

 BTOMA6L
01	

Irodalomelmélet	Szem.	 „	 	 x	 „	 „	 „	

 BTMAN60
3	

Irodalomelmélet	II.	Koll.	 online	(szóbeli)	
kollokvium	
(ápr.	14-30	
között)	

x	 	 „	 „	 „	

 BTMAN60
3-01	

Irodalomelmélet	II.	Koll.	 „	 x	 	 „	 „	 „	



 BTOMA6L
02	

Modern	magyar	irodalom	
Koll.	

online	(szóbeli)	
beszámoló	

(máj.	6),	online	
kollokvium	

(máj.	16	–	jún.	
27	között)	

	 x	 „	 https://sites.g
oogle.com/vie
w/fzskurzusok

/20-szdi-
magyar-
irodalom	

„	

 BTKUPHD
4C	

Irodalmi	hermeneutika	és	
irodalomelmélet	Szem.	

online	szóbeli	
órák	a	normál	
időpontokban	

	 x	 pdf,	webes	
linkek	

e-mailben	 e-mail,	online	
beszélgetés	

 BTKUPHD
2CA	

Angol	szakszövegolvasás	
II.	Szem.	

„	 	 x	 „	 „	 „	

 BTKPHD06	 Disszertációkészítő	
szeminárium	II.	Szem.	

„	 	 x	 „	 „	 „	

Dr. Gesztelyiné 
Darab Ágnes  
agnes.darab959@gmail.com	
boldarab@uni-miskolc.hu	

BTOMA9N01	 Az	irodalom	és	a	
társművészetek	medialitása	
ea.	

beadandó	
dolgozatok	

	 03.	30.	
04.	17.	
04.	30.	
05.	13.	
	

részletes	
tematika,	
az	elsődleges	
és	a	
másodlagos	
szakirodalom	
online	
elérhetőségei	

	
intézeti	
honlap,	
a	hallgatóknak	
is	elküldtem	e-
mail	csatolt	
fájlként		

	
alapvetően	e-
mail,	igény	
szerint	skype	
	

Dr. Gesztelyiné 
Darab Ágnes  
agnes.darab959@gmail.com	
boldarab@uni-miskolc.hu	

BTOMA8N05	 A	verbális	és	a	vizuális	
művészetek	kapcsolata	ea.	

beadandó	
dolgozatok	

	 03.	30.	
04.	17.	
04.	30.	
05.	13.	
	

részletes	
tematika,	 az	
elsődleges	és	a	
másodlagos	
szakirodalom	
online	
elérhetőségei	

intézeti	
honlap,	
a	 hallgatóknak	
is	elküldtem	e-
mail	 csatolt	
fájlként	

alapvetően	e-
mail,	igény	
szerint	skype	
	

Dr. Gesztelyiné 
Darab Ágnes  
agnes.darab959@gmail.com	
boldarab@uni-miskolc.hu	

BTOMA9L01	 Az	 irodalom	 és	 a	
társművészetek	 medialitása	
ea.	
Megjegyzés:	 ennek	 az	

beadandó	
dolgozatok	

	 04.	17.	
05.	13.	
	

részletes	
tematika,	 az	
elsődleges	és	a	
másodlagos	

intézeti	
honlap,	a	
hallgatóknak	is	
elküldtem	e-

alapvetően	e-
mail,	igény	
szerint	skype	
	



évfolyamnak	 február	 14-én	
megtartottam	 az	 órákat,	
tehát	 az	 új	 helyzet	
alapvetően	a	konzultációt	és	
a	számonkérést	érinti.	

szakirodalom	
online	
elérhetőségei	

mail	csatolt	
fájlként	

Dr. Gesztelyiné 
Darab Ágnes  
agnes.darab959@gmail.com	
boldarab@uni-miskolc.hu	

BTOMA8L05	 A	 verbális	 és	 a	 vizuális	
művészetek	kapcsolata	ea.	

beadandó	
dolgozatok	

	 04.	17.	
05.	13.	
	

részletes	
tematika,	 az	
elsődleges	és	a	
másodlagos	
szakirodalom	
online	
elérhetőségei	

intézeti	
honlap,	
a	 hallgatóknak	
is	elküldtem	e-
mail	 csatolt	
fájlként	

alapvetően	e-
mail,	igény	
szerint	skype	
	

Dr. Gesztelyiné 
Darab Ágnes  
agnes.darab959@gmail.com	
boldarab@uni-miskolc.hu	

BTOSVM4L1
1-02	

Kötelezően	 választható	
szakmai	 ismeret	 gyak:	 Az	
antikvitás	 irodalmának	
oktatása	középiskolában		

beadandó	
dolgozatok	

	 04.	04.	
05.	08.	

részletes	
tematika,	 az	
elsődleges	és	a	
másodlagos	
szakirodalom	
online	
elérhetőségei	

intézeti	
honlap,	
a	 hallgatóknak	
is	elküldtem	e-
mail	 csatolt	
fájlként	

alapvetően	e-
mail,	igény	
szerint	skype	
	

Dr. Gréczi-Zsoldos 
Enikő 
tgzseniko@gmail.com 
 

BTMAN20
4	

Nyelv	és	társadalom	ea.	 online	 szóbeli	
vizsga	 ZOOM	
webinárium	
vagy	 skype	
segítségével	

	 2020.	
06.	19.	

könyvek	
szkennelve,	
e-anyagok,	
tudományos	
honlapok	

e-mail-
csatolmány,	
tudományos	
honlapok	

e-mail,	
konzultációs	
lehetőség:	
skype-on	 vagy	
messengeren	

 BTMAN11
3	

Nyelv	és	társadalom	szem.	 e-mail-
csatolmánykén
t	 elküldendő	
szemináriumi	
dolgozat	

2020.	
04.	07	

2020.	
05.	12.	

könyvek	
szkennelve,	
e-anyagok,	
tudományos	
honlapok	

e-mail-
csatolmány,	
tudományos	
honlapok	

e-mail,	
konzultációs	
lehetőség:	
skype-on	 vagy	
messengeren	

 BTMAN10
5	

Helyesírás	szem.	 online	teszt	 1.)	
2020.	
03.	27.	

1.)	
2020.	
03.	27.	

online	
tesztek,	
tudományos	

e-mail-
csatolmány,	
tudományos	

online	
tesztoldalak,	e-
mail,	



2.)	
2020.	
04.	07	

2.)	
2020.	
05.	12.	

honlapok	 honlapok	 konzultációs	
lehetőség:	
skype-on	 vagy	
messengeren	

 BTOMA8N
07	
	
BTOMA8L
07	

Dialektológiai	 és	
szociolingvisztikai		
propedeutika	nappali	
Dialektológiai	 és	
szociolingvisztikai	
propedeutika	lev.	

online	 vizsga-
feladatlapok	
	
írásbeli	 vizsga-
beszámoló	

2020.	
04.	29.	
	
2020.	
04.	29.	

2020.	
06.	19.	
	

szkennelt	
csatolmá-
nyok,	
szkennelt	
tankönyvek,	
kiegészítő	
tananyagok	
(ppt,	 word-
dokumentu-
mok),	cikkek	

e-mail-
csatolmány,	
tudományos
honlapok	

e-mail,		
konzultációs	
lehetőség:	
skype-on	 vagy	
messengeren	

 	
BTMAN31
3-08	
BTMAN61
0-01	
BTOMA9N
11-01	
BTOMA10
N04-09	

NyIT-szeminárium	
Szabadon	 választható	
tárgy	
Nyelvtudományi	spec.	koll.	
	
Szabadon	 választható	
tárgyak	
Kötelezően	 választható	
szakmai	ismeret	

ppt	 alapú	
beszámoló	
vagy	
szemináriumi	
dolgozat	

2020.	
04.	08.	

2020.	
05.	13.	

ppt,		
e-tananyag	

Moodle,		
ME	 projekt-
honlap,	
YouTube-
videók,	
e-mail	

e-mail,	
konzultációs	
lehetőség:	
skype-on	 vagy	
messengeren	

 BTOPED4
N05	
BTOPED4L
05	
	
ZTINEOAN
YI	

Anyanyelvi	 ismeretek,	
beszédművelés	(nappali)	
Anyanyelvi	 ismeretek,	
beszédművelés	(levelező)	
	
Anyanyelvi	ismeretek	
Anyanyelvi	ismeretek	

online	 írásbeli	
teszt	

2020.	
04.	08.	

2020.	
05.	13.	

online	
kurzusanyag	

weboldalak	 e-mail	



ZTINTOAN
YI	

 BTMAN10
3	

Kommunikáció	 szóban	 és	
írásban	

írásbeli	 vizsga-
feladatlapok,	
tesztek	

2020.	
04.	29.	

-	 ppt	
videófájl	
e-anyagok	

YouTube-
videók,	
honlapok,	
ppt,	word	

YouTube,	
weboldalak,	
word	

Dr. Gyapay László 
gyapayl@gmail.com 
 

BTOMA4N
02	

A	 klasszikus	 magyar	
irodalom	története	II.	ea.	

szóbeli	 vizsga	
skype-on	 vagy	
MEMOOC	
segítségével	

	 vizsgaid
őszakb
an	

videókonfere
ncia	és	pdf	

személyes	 e-
mail	

skype	 vagy	
MEMOOC	 és	
e-mail	

 BTMAN40
1	

A	 klasszikus	 magyar	
irodalom	története	II.	ea.	

szóbeli	 vizsga	
skype-on	 vagy	
MEMOOC	
segítségével	

	 vizsgaid
őszakb
an	

videókonfere
ncia	és	pdf	

személyes	 e-
mail	

skype	 vagy	
MEMOOC	 és	
e-mail	

 BTOMA4L
02	

A	 klasszikus	 magyar	
irodalom	története	II.	ea.	

szóbeli	 vizsga	
skype-on	 vagy	
MEMOOC	
segítségével	

	 vizsgaid
őszakb
an	

videókonfere
ncia	és	pdf	

személyes	 e-
mail	

skype	 vagy	
MEMOOC	 és	
e-mail	

 BTOMA4N
03	

A	 klasszikus	 magyar	
irodalom	története	szem.	

szemináriumi	
dolgozat	

	 2020.	
05.	07.	

videókonfere
ncia	és	pdf	

személyes	 e-
mail	

skype	 vagy	
MEMOOC	 és	
e-mail	

 BTMAN30
3	

A	 klasszikus	 magyar	
irodalom	története	szem.	

szemináriumi	
dolgozat	

	 2020.	
05.	07	

videókonfere
ncia	és	pdf	

személyes	 e-
mail	

skype	 vagy	
MEMOOC	 és	
e-mail	

Dr. Heltai János 
heltaijanos7@gmail.c
om	

BTMAN60
4-40	

Szakdolgozat	 a	 szakdolgozat		
befejezése	

ápr.	9.	 	 eddig	 nem	
ellenőrzött	
fejezetek	
javítva	(doc)	

	 e-mail,	telefon	

	 BTOMA2N
03	

Régi	 magyar	
irodalomtörténet	szem.	

olvasmánynapl
ók,	

ápr.	9.	 ápr.	30.	 tanulmányok,	
könyvek	 pdf-

open	 access	
repozitórium

e-mail,	telefon	



szemináriumi	
dolgozat		

ben	 ok	 vagy	 e-
mail	

	 BTKUPHD
2B	

Nyomtatványismeret,	
nyomda-,	 könyvkiadás-	 és	
könyvkereskedelem-
történet	

szóbeli	 vizsga,	
ill.	beszámoló	

	 jún.	26.	 tanulmányok,	
könyvek	 pdf-
ben	

open	 access	
repozitórium
ok	 vagy	 e-
mail	

e-mail,	telefon	

	 BTOMA2N
02	
BTMAN20
7	
BTMAN20
7-01	

Régi	 magyarországi	
irodalomtörténet	II.		

szóbeli	 vizsga	
(Skype)	

ápr.	30.	 jún.	26.	 tanulmányok,	
könyvek	 pdf-
ben	

open	 access	
repozitórium
ok	 vagy	 e-
mail	

e-mail,	telefon	

	 BTOMA2L
02	

Régi	 magyarországi	
irodalomtörténet	II.	

szóbeli	 vizsga	
(Skype)	

	 jún.	26.	 tanulmányok,	
könyvek	 pdf-
ben	

open	 access	
repozitórium
ok	 vagy	 e-
mail	

e-mail,	telefon	

Dr. Illésné Kovács 
Mária 
	

BTOMA2N
O5,	 és	
BTOMA2N
O3	

Leíró	 magyar	 alaktan,	
szófajtan	előadás	

szóbeli	 vizsga	
skype-on	

	 jún.	 27-
ig	

e-mailben:	
ppt,	
könyvrészlet	

e-mail	 e-mail,	skype	

 BTMAN11
2,	
BTOMA2N
O6	

Leíró	 magyar	 alaktan,	
szófajtan	szeminárium	

online	 teszt,	
beadandó	
dolgozat	

	 május	
16-ig	

e-mailben	
tesztek,	
feladatok,	
ppt	

e-mail	 e-mail,	skype	

 BTOMA4N
O4,	
BTMAN30
5-01	

Leíró	 magyar	
szószerkezettan,	
mondattan	szeminárium	

beadandó	
dolgozat,	
online	
teszt/skype	

	 május	
16-ig	

e-mailben	
tesztek,	
feladatok	

e-mail	 e-mail,	skype	

Dr. Kappanyos 
András 

BTMAN50
3-01	

20.	sz.	magyar	ir.	szem.	 beadandó	 ápr.	20.	 –	 pdf,	video	 google	drive	 e-mail	



	
kappanyosa@t-
online.hu 

BTMAN50
3	

Modern	magy.	szem.	 beadandó	 ápr.	20.	 –	 pdf,	video	 google	drive	 e-mail	

 BTOMA10
N01 

Fordítás	és	irodalom	 beadandó	 –	 május	
25.	

pdf,	video	 google	drive	 e-mail	

 BTOSVM4
L03	

Kortárs	irodalom	 beadandó	 –	 május	
25.	

pdf,	video	 google	drive	 e-mail	

 BTKUMKV
4N22	

Emigráns	irodalom	 beadandó	 –	 május	
25.	

pdf,	video	 google	drive	 e-mail	

 BTKUPHD
4MB	

Kultúraközvetítés	 beadandó	 –	 május	
25.	

pdf,	video	 google	drive	 e-mail,	skype	

 BTKUPHD
14	

Disszertációkészítő	 beadandó	 –	 május	
25.	

pdf,	video	 google	drive	 e-mail,	skype	

Dr.	Kecskeméti	Gábor	
boldomini@uni-
miskolc.hu	

BTKUPHD
1B	

Digitális	 szövegfeldolgozás	
szem.	

beadandó	
dolgozat	

	 2020.	
05.	14.	

cikkek,	
adatbázisok	

nyilvános	
internet	

e-mail,	Skype	

Dr.	 Kecskeméti	 Gábor	
boldomini@uni-
miskolc.hu	

BTKPHDA0
3	

Szövegtudomány	I.	 beadandó	
dolgozat	

	 2020.	
05.	14.	

cikkek,	
adatbázisok	

nyilvános	
internet	

e-mail,	Skype	

Dr.	 Kecskeméti	 Gábor	
boldomini@uni-
miskolc.hu	

BTKPHD03	 Kutató	szem.	III.	 féléves	
beszámoló	

	 2020.	
08.	31.	

cikkek,	
adatbázisok	

nyilvános	
internet	

e-mail,	Skype	

Dr.	 Kecskeméti	 Gábor	
boldomini@uni-
miskolc.hu	

BTKUPHD
14	

Disszertációkészítő	 szem.	
IV.	

féléves	
beszámoló	

2020.	
08.	31.	

	 cikkek,	
adatbázisok	

nyilvános	
internet	

e-mail,	Skype	

Dr. Kecskés Judit 
bolkecsi@uni-miskolc.hu 

BTOMA2N04	 Fonetika	és	fonológia	szemin.	
	

kiselőadás	 (vagy	
írásbeli	
beszámoló	 a	
vállalt	
anyagrészről)	 és	
on-line	teszt	

-	 2020.	
05.11.	

pdf.	 jegyzet,	on-
line	könyv	

Google	
Classroom	

Google	
Classroom,	e-mail	



 BTOMA2L04	 Fonetika	és	fonológia	szemin	
	

beadandó	
dolgozat	

-	 2020.	
04.03.!	

pdf.	 jegyzet,	on-
line	könyv	

intézeti	honlap	 a	 kurzus	 lezajlott,	
e-mail	

 BTMAN310	 Finnugrisztika	ea.	
	

1kiselőadás	
skypon,	 on-line	
teszt	

-	 2020.	
05.11.	

pdf.	 jegyzet,	on-
line	könyv	

Google	
Classroom,	 e-
mail	

Google	
Classroom,	e-mail	

 BTMAN310-
02	

Finnugrisztika	ea.	 1kiselőadás	
skypon,	 on-line	
teszt	

-	 2020.	
05.11.	

pdf.	 jegyzet,	on-
line	könyv	

Google	
Classroom,	 e-
mail	

Google	
Classroom,	e-mail	

 BTOMA10N03	 A	 magyar	 nyelv	 története	
szemin.	

beadandó	
dolgozat	

2020.	
04.06.	

2020.	
05.11.	

pdf.	 jegyzet,	on-
line	könyv	

e-mail	 skype,	e-mail	

 BTOSVM4L08	 A	 magyar	 nyelv	 története	
szemin.	

beadandó	
dolgozat	

2020.	
04.06.	

2020.	
05.11.	

pdf.	 jegyzet,	on-
line	könyv	

e-mail	 skype,	e-mail	

 BTMAN506-
01	

Történeti	hangtan	szemin.	 beadandó	
dolgozat	

2020.	
04.06.	

2020.	
05.11.	

pdf.	 jegyzet,	on-
line	könyv	

e-mail	 skype,	e-mail	

 BTOMA3N05	 Bevezetés	a	nyelvtörténetbe		
CV.	koll.	

on-line	teszt	 2020.	
04.16.	

2020.	
05.18.	

	 	 e-mail	

Dr. Kertész Noémi 
noemikertesz@hotmail.com 
	

BTOMA8N08-01 
BTOMA10N04-07 
BTMAN313-05 
BTMAN405-02	

20. századi világirodalom. Novellalemzések	 beadandó	
dolgozat	

	 2020. 05. 10. pdf.	 ppt,	 könyv,	
tanulmány	

e-mail	 e-mail,		

 BTOMA4N01 
BTMAN402-02	 Világirodalom III. 	 online	teszt	 2020. 04. 30-

ig	 2020. 06. 27-
ig	 pdf.	 könyv,	

tanulmány	
e-mail	 e-mail	

 BTOMA4L01 Világirodalom III. 
	

Világirodalom III.	 online	teszt	 2020. 05. 30-
ig	 2020. 06. 27-

ig	 pdf.	 könyv,	
tanulmány	

e-mail	 e-mail	

 BTMAN202-01 Közép-Európa irodalma és kultúrája 
	

Közép-Európa irodalma és kultúrája	 szóbeli	 vizsga	
(skype-on)	

2020. 05. 30-
ig	 2020. 06. 27-

ig	 pdf.	 könyv,	
tanulmány	

e-mail	 e-mail	

 BTOMA6L03 Modern magyar irodalom 
	

Modern magyar irodalom	 beadandó	
dolgozat	

2020. 04. 09-
ig	 2020. 05. 10.	 pdf.	 könyv,	

tanulmány	
e-mail	 e-mail	

 BTOSVM4L02	 Műelemzések a 20. század második felének 
szövegeiből	 beadandó	

dolgozat	
2020. 04. 09-
ig	 2020. 05. 10.	 pdf.	 doc.,	

tanulmány	
e-mail	 e-mail	

 BTKETN204	 Irodalom, politika, ellenzék a kelet- és közép-
európai szocialista országokban 
Literature, Politics and Oppositon in Socialist 
Eastern and Central Europe	

beadandó	
dolgozat	

	 2020. 05. 10.	 pdf.	 könyv,	
tanulmány	

a	félév	elején	
létrehozott	
dropboxfolder	

e-mail,	dropbox	

 BTKUMKV4N32	 Anyaországon kívüli magyar kisebbség kultúra	 beadandó	
dolgozat	

2020. 04. 09-
ig	 2020. 05. 10.	 pdf.,	tanulmány	 e-mail	 e-mail	

Dr. Kiss Noémi	
kissnoe@gmail.com	

BTOMA6N03	 Modern	 magyar	 irodalom	
szeminárium	

kiselőadás	 +	
szeminárium	

-	 12	 ppt	 +	 pdf,	
cikkek,	online	

szaksegédlet
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dolgozat	
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vázlatok	
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szakirodalom	
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interneten	
elérhető	
szakirodalom	
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e-mailben	
elküldve	 a	
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e-mail	 +	
intézeti	
facebook	 oldal	
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dolgozat:	
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elérhető	
szakirodalom	
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hallgatóknak	

e-mail	 +	
intézeti	
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segítségével	
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dolgozat:	
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vagy	 szakirodalmi	
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05.	04.	
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interneten	
elérhető	
szakirodalom	
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megadásával)	
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hallgatóknak	
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elküldve	 a	
hallgatóknak	
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szakirodalom	
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stíluselemzés	 +	
szakirodalmi	
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facebook	 oldal	
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elérhető	
szakirodalom	
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megadásával)	
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intézeti	
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vagy	 szakirodalmi	
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beszámolók,	
vizsgadolgozat	
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ig	
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szaktanulmá
nyok,	
szépirodalmi	
szövegek	
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ok,	
archívumok,		
elektronikus	
könyvtárak	

e-mail,	
WhatsApp	

Dr.	Porkoláb	Tibor	
porkolab.tibor@chell
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dolgozat	
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e-mail,	
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