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IDÕTERV
MAGKINO1201 -

Osztatlan magyartanár 12 félév

Ösvények:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
MK-1 magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
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- A mérföldkõben gyûjtendõ: 45 kredit
- Kötelezõen teljesítendõ tárgy(ak): MNKO28 (4kr), MNKO31 (2kr), MNKO32 (3kr), MNKO33 (1kr), MNKO34 (2kr), MNKO37 (3kr),
MNKO38 (3kr), MNKO39 (3kr), MNKO40 (4kr), MNKO41 (3kr), MNKO42 (4kr), MNKO43 (2kr), MNKO44 (2kr), MNKO45 (4kr),
MNKO46 (3kr), MNKO47 (2kr)

MNKO28 Mûvészi kifejezésmódok
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 4kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): MNKO2801 (2kr), MNKO2802 (2kr)

MNKO2801 Mûvészi kifejezésmódok I.
Felelõs oktatója: Varga Zoltán Dr.

2k

MNKO2802 Mûvészi kifejezésmódok II.
Felelõs oktatója: Dr. Bartók István

2k

MNKO31 Pszicholingvisztika
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 2kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): MNKO3101 (2kr)

MNKO3101 Pszicholingvisztika
Felelõs oktatója: Dr. Kleiber Judit

2k

MNKO32 Alkalmazott nyelvtudomány
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 3kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): MNKO3201 (3kr)

MNKO3201 Alkalmazott nyelvtudomány
Felelõs oktatója: Szûcs Tibor Dr.

3k

MNKO33 Retorika
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 1kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): MNKO3301 (1kr)

MNKO3301 Retorika
Felelõs oktatója: Kárpáti Eszter Dr.

1k

MNKO34 Szöveg és medialitás
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 2kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): MNKO3401 (2kr)

MNKO3401 Szöveg és medialitás
Felelõs oktatója: Kárpáti Eszter Dr.

2k

MNKO37 Irodalom és társmûvészetek
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 3kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): MNKO3701 (1kr), MNKO3702 (2kr)

MNKO3701 Irodalom és társmûvészetek I.
Felelõs oktatója: Dr. Jankovits László

1k

MNKO3702 Irodalom és társmûvészetek II.
Felelõs oktatója: Müller Péter Dr.

2k

MNKO38 Irodalom és kulturális hagyomány
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 3kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): MNKO3801 (1kr), MNKO3802 (1kr), MNKO3803 (1kr)

MNKO3801 Irodalom és kulturális hagyomány I.
Felelõs oktatója: Dr. Milbacher Róbert
MNKO3802 Irodalom és kulturális hagyomány II.
Felelõs oktatója: Dr. Milbacher Róbert
MNKO3803 Irodalom és kulturális hagyomány III.
Felelõs oktatója: Mekis János Dr.
MNKO39 Esztétika, stílustörténet, mûfajtörténet
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 3kr
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- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): MNKO3901 (1kr), MNKO3902 (1kr), MNKO3903 (1kr)

MNKO3901 Esztétika, stílustörténet, mûfajtörténet I.
Felelõs oktatója: Dr. Milbacher Róbert

1k

MNKO3902 Esztétika, stílustörténet, mûfajtörténet II.
Felelõs oktatója: Dr. Bõhm Gábor

1k

MNKO3903 Esztétika, stílustörténet, mûfajtörténet III.
Felelõs oktatója: Thomka Beáta Dr.

1k

MNKO40 Olvasat, elemzés, értékelés
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 4kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): MNKO4001 (1kr), MNKO4002 (1kr), MNKO4003 (1kr), MNKO4004 (1kr)

MNKO4001 Olvasat, elemzés, értékelés I.
Felelõs oktatója: Dr. Milbacher Róbert

1k

MNKO4002 Olvasat, elemzés, értékelés II.
Felelõs oktatója: Bókay Antal Dr.

1k

MNKO4003 Olvasat, elemzés, értékelés III.
Felelõs oktatója: Dr. Bartók István

1k

MNKO4004 Olvasat, elemzés, értékelés IV.
Felelõs oktatója: Dr. Milbacher Róbert

1k

MNKO41 Irodalmi élet és populáris kultúra
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 3kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): MNKO4101 (1kr), MNKO4102 (1kr), MNKO4103 (1kr)

MNKO4101 Irodalmi élet és populáris kultúra I.
Felelõs oktatója: Vilmosné Dr. Gilbert Edit
MNKO4102 Irodalmi élet és populáris kultúra II.
Felelõs oktatója: Kisantal Tamás Dr.

1k
1k

MNKO4103 Irodalmi élet és populáris kultúra III.
Felelõs oktatója: Laczkó András Dr.

1k

MNKO42 Választható tantárgyak
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 4kr
- Ezen tárgyelemekbõl kell gyûjteni 4 kreditet:MNKO4201

MNKO4201 Választható tantárgyak
MNKO43 Magyar nyelvleírási kutatások
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 2kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): MNKO4301 (2kr)

MNKO4301 Magyar nyelvleírási kutatások
Felelõs oktatója: Dr. Viszket Anita Piroska

2k

MNKO44 Nyelv - kultúra - társadalom
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 2kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): MNKO4401 (2kr)

MNKO4401 Nyelv - kultúra - társadalom
Felelõs oktatója: Gúti Erika Dr.

2k

MNKO45 A magyar nyelv története
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 4kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): MNKO4501 (4kr)

MNKO4501 A magyar nyelv története I.
Felelõs oktatója: Székely Gábor Dr.

4k

MNKO46 A nyelvészet és társtudományai
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 3kr
- Ezen kötelezõen választandó tárgyelem(ek)bõl teljesíteni kell 1 darabot: MNKO4601 (3kr)

MNKO4601 A nyelvészet és társtudományai
Felelõs oktatója: Székely Gábor Dr.
MNKO47 Modern nyelvészet a korszerû anyanyelvi nevelésben
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 2kr
- Ezen kötelezõen választandó tárgyelem(ek)bõl teljesíteni kell 1 darabot: MNKO4701 (2kr)
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MNKO4701 Modern nyelvészet a korszerû anyanyelvi nevelésben
Felelõs oktatója: Dr. Viszket Anita Piroska
MK-2 Szabadon választható tárgyak
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- A mérföldkõben gyûjtendõ: 5 kredit
- Ezen tárgyakból kell gyûjteni 5 kreditet: MSNM01 , MSNM02 , MSNM03 , MSNM04 , MSNM05 , MSNM06 , MSNM07 , MSNM08 ,
MSNM09 , MSNM10 , MSNM11 , MSNM12 , MSNM13 , MSNM14 , MSNM15 , MSNM16 , MSNM17 , MSNM18 , MSNM19 , MSNM20
, MSNM21 , MSNM22

MSNM01 Anglisztika/angol nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM0101 Anglisztika mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM0102 Angol nyelv és kultúra tanár mesterképzési szak
választható tárgyai
MSNM02 Esztétika mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM0201 Esztétika mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM03 Francia nyelv, irodalom és kultúra/francia nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM0301 Francia nyelv, irodalaom és kultúra mesterképzési
szak választható tárgyai
MSNM0302 Francia nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak
választható tárgyai
MSNM04 Fillozófia mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM0401 Fillozófia mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM05 Horvát nyelv és irodalom/horvát és nemz. horvát nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak vál. tárgyai
MSNM0501 Horvát nyelv és irodalom mesterképzési szak
választható tárgyai
MSNM0502 Horvát és nemz. horvát nyelv és kultúra tanára
mesterképzési szak választható tá
MSNM06 Klasszika-filológia/latin nyelv és kult. tanára mesterképzési szak vál. tárgyai
MSNM0601 Klasszika-filológia mesterképzési szak választható
tárgyai
MSNM0602 Latin nyelv és kult. tanára mesterképzési szak vál.
tárgyai
MSNM07 Kommunikáció és médiatududomány/média-, mozgókép és kommunikációtanár mesterkpzési szak
választható tárgyai
MSNM0701 Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
választható tárgyai
MSNM0702 Média-, mozgókép és kommunikációtanár
mesterkpzési szak választható tárgyaqai
MSNM08 Magyar nyelv és irodalom/magyartanár mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM0801 Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szak
választható tárgyai
MSNM0802 Magyartanár mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM09 Német nyelv, irodalom és kultúra/német nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM0901 Német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak
választható tárgyai
MSNM0902 Német nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak
választható tárgyai
MSNM10 Német nemz. nyelv és irodalom/német nemz. nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható
tárgyai
MSNM1001 Német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak
választható tárgyai
MSNM1002 Német nemzetiségi nyelv és kultúra tanára
mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM11 Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak választható tárgyai
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MSNM1101 Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak
választható tárgyai
MSNM12 Néprajz/hon- és népismerettanár mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM1201 Néprajz mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM1202 Hon- és népismerettanár mesterképzési szak
választható tárgyai
MSNM13 Neveléstudományi mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM1301 Neveléstudományi mesterképzési szak választható
tárgyai
MSNM14 Politikatudományi mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM1401 Politikatudományi mesterképzési szak választható
tárgyai
MSNM15 Pszichológia mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM1501 Pszichológia mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM16 Régészet mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM1601 Régészet mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM17 Romológia/romológiatanár (romani/beás nyelv és kultúra tanára) mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM1701 Romológia mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM1702 Romológiatanár (romani/beás nyelv és kultúra tan.)
mesterképzési szak vál. t.
MSNM18 Szociális munka mesterképzési szak választható tárgya
MSNM1801 Szociális munka mesterképzési szak választható
tárgya
MSNM19 Szociálpolitika mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM1901 Szociálpolitika mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM20 Szociológia mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM2001 Szociológia mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM21 Történelem/történelem és állampolgári ismeretek tanára mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM2101 Történelem mesterképzési szak választható tárgyai
MSNM2102 Történelem és állampolgári ismeretek tanára
mesterképz szak választható tárgyai
MSNM22 Olasz nyelv és irodalom tanára szak választható tárgyai
MSNM2201 Olasz nyelv és irodalom tanára szak választható
tárgyai
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MAGKINO1201 írásos tanterve

Osztatlan magyartanár 12 félév
Kód: MAGKINO1201
Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2015.11.30. 13:31:49
Az ezen idõpont elõtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2015.10.12. 18:01:36
A végzettség megnevezése: ""
Tagozat: Nappali. Képzési szint: Osztatlan képzés
Összesen: 50 kredit. Félévek száma: 12. Tantermi órák száma: . Gyakorlati képzés: %.
Képzési program gazdatanszéke: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
A képzési programért felelõs tanszékek:
Általános és Evolúciós Pszichológia Tanszék
Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Angol Nyelvészeti Tanszék
Angol Nyelvû Irodalmak és Kultúrák Tanszék
Esztétika Tanszék
Filmtudományi és Vizuális Kultúra Tanszék
Filozófia Tanszék
Filozófia Tanszék 2005
Francia Tanszék
Horvát Tanszék
Klasszika-Filológia Tanszék
Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék
Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Modernkori Történeti Tanszék
Német Nyelvészeti Tanszék
Német Nyelvû Irodalmak Tanszéke
Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék
Neveléstudományi Intézet
Nyelvtudományi Tanszék
Ókortörténeti és Régészeti Tanszék
Ókortörténeti Tanszék
Olasz Tanszék
Politikai Tanulmányok Tanszéke
Pszichológia Intézet
Régészeti Tanszék
Romológia és Nevelésszociológiai Tanszék
Személyiség-, Fejlõdés- és Klinikai Pszichológia Tanszék
Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Szociális Munka Szeminárium
Szociális Munka Tanszék
Szociálpolitika Szeminárium
Szociálpolitikai Tanszék
Szociálpszichológia Tanszék
Szociológia Tanszék
Szociológiai és Szociális Tudományok Int
Történettudományi Intézet
Újkortörténeti Tanszék
Vallástudomány Központ

A képzés felépítése:
Ez a képzési program egy darab teljesítési útvonalból (ösvénybõl) áll. Tehát nincs benne szakirányválasztási
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lehetõség. Ezt a tantervi utat kell teljesíteni ahhoz, hogy a képzési program teljesítve legyen.
Ugrás a modulokhoz

A képzés ösvényei:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév

Ösvény megnevezése: Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Az ösvényben teljesítendõ kredit: 50 kr.
Az ösvényben minden mérföldkõ teljesítése kötelezõ!

Az ösvény mérföldkövei:
MK-1 magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
A mérföldkõben gyûjtendõ összesen: 45 kredit
Kötelezõen teljesítendõ tárgy(ak): MNKO28 (4kr), MNKO31 (2kr), MNKO32 (3kr), MNKO33 (1kr),
MNKO34 (2kr), MNKO37 (3kr), MNKO38 (3kr), MNKO39 (3kr), MNKO40 (4kr), MNKO41 (3kr),
MNKO42 (4kr), MNKO43 (2kr), MNKO44 (2kr), MNKO45 (4kr), MNKO46 (3kr), MNKO47 (2kr)
MK-2 Szabadon választható tárgyak
A mérföldkõben gyûjtendõ összesen: 5 kredit
Ezen tárgyakból kell gyûjteni 5 kreditet: MSNM01, MSNM02, MSNM03, MSNM04, MSNM05, MSNM06,
MSNM07, MSNM08, MSNM09, MSNM10, MSNM11, MSNM12, MSNM13, MSNM14, MSNM15, MSNM16,
MSNM17, MSNM18, MSNM19, MSNM20, MSNM21, MSNM22

A képzés moduljai:
Ugrás az ösvényekhez
MNKO, osztatlan magyartanár modul
MSNM, Szabadon választható mesterképzési tárgyak modul

Ugrás az ösvényekhez

Képzési programhoz kapcsolt tárgyak modulonként:
[Vissza]

MNKO osztatlan magyartanár modul
MNKO28 Mûvészi kifejezésmódok
A tantárgyat kötelezõ teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató: Varga Zoltán Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 4kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
MNKO2801 (2kr), MNKO2802 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO2801 Mûvészi kifejezésmódok I.
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A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden õszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 7. szemeszterében.
Leírás:
A tantárgy célja, hogy szépirodalmi- és elméleti jellegû szövegek vizsgálatán keresztül betekintést
nyújtson a kurzus hallgatói számára a mûfaji rendszer(ek), mûvészi kifejezõeszközök
alakulástörténetébe a 20. század elejétõl napjainkig.
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
A magyar irodalom történetei, fõszerk. Szegedy-Maszák Mihály, II. 1800—1919-ig, szerk. SzegedyMaszák Mihály, Veres András, Bp., Gondolat, 2007.
Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma, Bp., Balassi, 1994.
Imre László: Mûfajok létformája XIX. századi epikánkban, Debrecen, Kossuth, 1996.
Mit jelent a suttogásod? A romantika: eszmék, világkép, poétika, szerk. Merényi Annamária, Nagy
Imre, Pécs, Pro Pannonia, 2002.
Rohonyi Zoltán: A romantikus korszakküszöb, Bp., Janus/Osiris, 2002.
Artaud, Antonin, A könyörtelen színház, szerk. Vinkó József, ford. Betlen János.. Budapest, Gondolat,
1985.
Jákfalvi Magdolna, Alak – figura – perszonázs, Budapest, OSZMI, 2001.
Jákfalvi Magdolna, Avantgárd-színház-politika, Budapest, Balassi Kiadó, 2006.
Kékesi Kun Árpád, Tükörképek lázadása, A dráma és a színház retorikája az ezredvégen, Budapest,
Kijárat, 1998.
Schuller Gabriella, Tükörképrombolók, Veszprém, Theatron Könyvek, 2006.

MNKO2802 Mûvészi kifejezésmódok II.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató(k): Dr. Bartók István
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 8. szemeszterében.
Leírás:
A tantárgy célja, hogy szépirodalmi- és elméleti jellegû szövegek vizsgálatán keresztül betekintést
nyújtson a kurzus hallgatói számára a mûfaji rendszer(ek), mûvészi kifejezõeszközök
alakulástörténetébe a kezdetektõl a 19. század végéig, valamint, hogy felkészítsen a poétikai
alapfogalmak, illetve az ezekkel kapcsolatos elméleti- és történeti problémák általános iskolai
oktatására.
Miután a szemináriumok változó speciális területekkel foglalkoznak, a megadott irodalom a kurzus
jellegénél fogva nem öleli fel valamennyi szeminárium anyagát, viszont jelöli azokat az iskolákat,
szemléleti kereteket, amelyek szerint a szemináriumokon a fent megjelölt kérdéskör feldolgozása folyik.
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
A magyar irodalom történetei, fõszerk. Szegedy-Maszák Mihály, I. A kezdetektõl 1800-ig, szerk.
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Jankovits László, Orlovszky Géza, Bp., Gondolat, 2007.
Jankovits László: Accessus ad Janum : a mûértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében,
Bp., Balassi, 2002.
Kecskeméti Gábor, Prédikáció, retorika, irodalomtörténet, Bp., Universitas, 1998.
Zemplényi Ferenc, Az európai udvari kultúra és a magyar irodalom, Bp., Universitas, 1998.
A magyar irodalom történetei, fõszerk. Szegedy-Maszák Mihály, II. 1800—1919-ig, szerk. SzegedyMaszák Mihály, Veres András, Bp., Gondolat, 2007.
Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma, Bp., Balassi, 1994.
Imre László: Mûfajok létformája XIX. századi epikánkban, Debrecen, Kossuth, 1996.
Mit jelent a suttogásod? A romantika: eszmék, világkép, poétika, szerk. Merényi Annamária, Nagy
Imre, Pécs, Pro Pannonia, 2002.
Rohonyi Zoltán: A romantikus korszakküszöb, Bp., Janus/Osiris, 2002.

MNKO31 Pszicholingvisztika
A tantárgyat kötelezõ teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató: Dr. Kleiber Judit
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 2kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
MNKO3101 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO3101 Pszicholingvisztika
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden õszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 7. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék

MNKO32 Alkalmazott nyelvtudomány
A tantárgyat kötelezõ teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató: Szûcs Tibor Dr.
Leírás:
Az alkalmazott (mint „társadalmilag hasznos”) nyelvészet fogalma, (inter)diszciplináris kötõdései és kutatási
területei. Kutatásmódszertani kérdések, intézményrendszer (szervezetek, fórumok, rendezvények,
kiadványok). Kiemelten tárgyalandó szakterületek: az anyanyelvi nevelésben és a nyelvoktatásban alkalmazott
nyelvészet: a magyar mint idegen nyelv; kontrasztív nyelvészet; fordítástudomány; lexikográfia; terminológia;
interkulturális kommunikáció; szaknyelvoktatás/szaknyelvkutatás; mérés és értékelés (a szövegértésben,
illetve a nyelvvizsgán).
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal
(szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Bárdos Jenõ: Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
2002.
Budai László (2006): Lehet-e új életet lehelni a kontrasztív elemzésbe? Modern Nyelvoktatás XII/2: 4-15.
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Fodor István: Mire jó a nyelvtudomány? Balassi K., Budapest. 2001.
Hegedûs Rita – Nádor Orsolya (szerk.): Magyar nyelvmester (Magyar mint idegen nyelvi és hungarológiai
alapismeretek). Tinta, Budapest. 2006.
Hidasi Judit: Interkulturális kommunikáció. Scolar, Budapest. 2004.
Kárpáti Eszter (szerk.): Szöveggyûjtemény az alkalmazott nyelvészet tanulmányozásához. Aula, Budapest,
2003.
Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata. Scholastica, Budapest. 1994.
Klaudy Kinga: Nyelv és fordítás. Tinta K., Budapest. 2007.
Papp Ferenc: Alkalmazott nyelvtudomány. Akadémiai székfoglaló. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1986.
Szerdahelyi István (szerk.) Alkalmazott nyelvészeti alapfogalmak. I. ELTE-BTK Tankönyvkiadó. Budapest.
1989.
Szépe György: Alkalmazott nyelvészet a többnyelvû világban. NyelvInfo 2. évf. 3. szám 3-7. 1996.
Szépe György: A folyton megújuló nyelvészet. (Szerk.: Terts István.) Tinta K., Budapest. 2011.
Szûcs Tibor: Magyar–német kontrasztív nyelvészet a hungarológiában. N. Tankönyvkiadó, Budapest. 1999.
Tóth Szergej – Földes Csaba – Fóris Ágota (szerk.): Lexikológiai és lexikográfiai látkép: Problémák,
paradigmák, perspektívák. Generalia, Szeged. 2004.
Körkérdés 2001. Az alkalmazott nyelvészet fogalma, területei. ANy 1. évf. 1. szám. 5-17.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 3kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
MNKO3201 (3kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO3201 Alkalmazott nyelvtudomány
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 3kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 3 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden õszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 7. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék

MNKO33 Retorika

A tantárgyat kötelezõ teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató: Kárpáti Eszter Dr.
Leírás:
Kommunikáció és pragmatika. Kommunikáció és retorika. A klasszikus retorikától a modern retorika
interdiszciplináris kapcsolatai/megközelítései felé. A szónoki/nyilvános beszéd; érvelés, meggyõzés. Mindennapi
és társadalmi retorika. Beszédkultúra. Szövegfeldolgozási mûveletek és beszédkészség. A retorika alkalmazása
a tanári beszédben és az osztálytermi diskurzuselemzésben.
A hallgatók betekintést nyernek a retorika elméleti kérdéseibe és gyakorlati alkalmazásának lehetõségeibe.
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal
(szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Aczél Petra: Új Retorika. Kalligram, Budapest, 2009.
Aczél Petra – Adamik Tamás – A. Jászó Anna: Retorika. Osiris, Budapest. 2004.
Adamik Tamás (fõszerk.): Retorikai lexikon. Kalligram, Pozsony. 2010.
Bencze Lóránt: Mikor, miért, kinek, hogyan – Stílus és értelmezés a nyelvi kommunikációban I–II. A hét
szabad mûvészet könyvtára. Corvinus Kiadó, Budapest. 1996.
Pléh Csaba – Síklaki István – Terestyéni Tamás (szerk.): Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Osiris Kiadó,
Budapest. 1997.
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Reboul, Anne – Moeschler, Jacques: A társalgás cselei. Bevezetés a pragmatikába. Osiris, Budapest. 2000.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 1kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
MNKO3301 (1kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO3301 Retorika
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 1kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 8. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék

MNKO34 Szöveg és medialitás
A tantárgyat kötelezõ teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató: Kárpáti Eszter Dr.
Leírás:
A média története. A mediatizáltság fogalma. A média mint intézmény. Szöveg és diskurzus – az elemzés és
értelmezés lehetõségei. Mûfajok a médiában. Nyilvánosság és demokrácia.
A hallgatók megismerkednek a választott kurzus profiljának megfelelõ elemzési módszerekkel, s alkalmazzák
õket az adott médium szövegeinek/mûsorszámainak vizsgálata során.
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal
(szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Bajomi-Lázár Péter: Média és társadalom. Budapest, Antenna Könyvek, 2008.
Balázs Géza: Médiamûfajok. ELTE BTK. Mai Magyar Nyelvi Tanszék.
Bell, A.– Garrett, P. (szerk.): Approaches to Media Discourse. Blackwell, 1998.
Béres I.–Horányi Ö.(szerk.): Társadalmi kommunikáció. Budapest, Osiris, 2001.
Bordwell, David–Thompson, Kristin: A film története. Budapest, Palatinus Kiadó, 2007.
Horányi Özséb (szerk.) Kommunikáció I-II. Budapest, General Press, én.
A Jel–Kép és a Médiakutató címû folyóiratok
Pléh Cs.–Síklaki I.–TerestyéniT. (szerk.): Nyelv, Kommunikáció, Cselekvés. Budapest, Osiris, 1997.
Síklaki István (szerk.): A szóbeli befolyásolás alapjai I-II. Budapest, Typotex, 2008.
Sipos Balázs: Média és demokrácia Magyarországon. Budapest, Napvilág Kiadó, 2010.
Terestyéni Tamás (szerk.): Médiakritika. Budapest, Osiris - MTA - ELTE KK. 1997.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 2kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
MNKO3401 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO3401 Szöveg és medialitás
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
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Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 8. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék

MNKO37 Irodalom és társmûvészetek
A tantárgyat kötelezõ teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 3kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
MNKO3701 (1kr), MNKO3702 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO3701 Irodalom és társmûvészetek I.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 1kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató(k): Dr. Jankovits László
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden õszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 7. szemeszterében.
Leírás:
Kitekintõ kurzus különbözõ korszakok mûvészettörténete, zenetörténete és színháztörténete
tárgykörébõl, a kezdetektõl a XIX. század végéig. Irodalmi mûvek adaptációi. Az írásbeliség és a
mûveltség tárgyi környezete. A szeminárium célja, hogy a hallgatókat a tanári munkában
nélkülözhetetlen átfogó kultúrtörténeti ismeretekhez juttassa, illetve, hogy kialakítsa a különbözõ
mûvészeti ágakban született alkotások, az középiskolai irodalomtanításban is nélkülözhetetlen
összehasonlító elemzéséhez szükséges alapvetõ kompetenciákat.
Miután a szemináriumok változó speciális területekkel foglalkoznak, a megadott irodalom a kurzus
jellegénél fogva nem öleli fel valamennyi szeminárium anyagát, viszont jelöli azokat az iskolákat,
szemléleti kereteket, amelyek szerint a szemináriumokon a fent megjelölt kérdéskör feldolgozása folyik.
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban, szerk. Guglielmo Cavallo, Roger Chartier, Budapest,
Balassi, 2000.
Galavics Géza, Marosi Ernõ, Mikó Árpád, Wehli Tünde: Magyar mûvészet a kezdetektõl 1800-ig, Bp.,
Corvina, 2001.
Knapp Éva: Irodalmi emblematika Magyarországon a XVI–XVIII. században, Bp., Universitas, 2003.
Paul Oskar Kristeller: The Modern System of Arts: A Study in the History of Aesthetics, I, Journal of
the History of Ideas, 12(1951), 496—527.
Magyarország zenetörténete, 1—2, szerk. szerk. Rajeczky Benjamin (1), Bárdos Kornél (2), Bp.,
Akadémiai, 1988—1990.
MNKO3702 Irodalom és társmûvészetek II.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
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Felelõs oktató(k): Müller Péter Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 8. szemeszterében.
Leírás:
Kitekintõ kurzusok a korszak mûvészettörténet, zenetörténet és színháztörténet tárgykörébõl. A
korszak megjelenítése a filmekben. A modertartó korszak irodalmi mûveinek adaptációi. Az írásbeliség
és a mûveltség tárgyi környezete.

A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban, szerk. Guglielmo Cavallo, Roger Chartier, Budapest,
Balassi, 2000.
Paul Oskar Kristeller: The Modern System of Arts: A Study in the History of Aesthetics, II, Journal of
the History of Ideas, 13(1952), 17—46.
Magyar színháztörténet 1790–1783, szerk. Kerényi Ferenc, Bp., Akadémiai, 1990.
Magyar mûvelõdéstörténet, szerk. Kósa László, Osiris, Bp., 1998.
Magyar zenetörténet, http://www.magyarzenetortenet.hu, 2007. 12. 15

MNKO38 Irodalom és kulturális hagyomány
A tantárgyat kötelezõ teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 3kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
MNKO3801 (1kr), MNKO3802 (1kr), MNKO3803 (1kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO3801 Irodalom és kulturális hagyomány I.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 1kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató(k): Dr. Milbacher Róbert
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden õszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 7. szemeszterében.
Leírás:
A tárgy témája a kulturális reprezentáció és a kultúra reprezentációja (intézmények, kánonok, a
hétköznapok kulturális megnyilvánulásai), a mûvészeti formák a társadalomtudományok hálózatában, a
kultúra és az etnikum viszonya, a kisebbségi irodalmak, a külföldi magyar irodalom. Célja, hogy
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megalapozza az irodalom mindenkori társadalmi összefüggéseire, intézményi hátterére vonatkozó, a
középsikolai irodalomtanítás tekintetében is kiemelt jelentõséggel bíró tudást, valamint az e
kérdéskörbe tartozó jelenségekkel kapcsolatos problémaérzékenységet.
Miután a szemináriumok változó speciális területekkel foglalkoznak, a megadott irodalom a kurzus
jellegénél fogva nem öleli fel valamennyi szeminárium anyagát, viszont jelöli azokat az iskolákat,
szemléleti kereteket, amelyek szerint a szemináriumokon a fent megjelölt kérdéskör feldolgozása folyik.
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve, szerk. Takáts József, Bp., Kijárat, 2003.
Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai, szerk. Kulcsár Szabó Ernõ- Szegedy-Maszák Mihály, Bp.,
Osiris, 2000.
A kultúra szociológiája, szerk. Wessely Anna, Bp., Osiris, 1998.
Kulturális örökség - társadalmi képzelet. Szerk. György Péter, Kiss Barbara, Monok István, Bp., OSZK,
al., 2005.
MNKO3802 Irodalom és kulturális hagyomány II.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 1kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató(k): Dr. Milbacher Róbert
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden õszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 9. szemeszterében.
Leírás:
A mai könyv- és egyéb adathordozó-kiadók mûködésének megismerése, különös tekintettel az
elektronikus kiadványokra. A könyvkiadás üzleti és jogi ismereteinek forrásai. A könyvkiadás szervezeti
kérdései. A kiadványok megtervezésének és kivitelének gyakorlata. Korrektúrázás, kéziratkezelés, a
mûszaki szerkesztés alapismeretei.
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Bart István: A könyvkiadás mestersége, Budapest, Osiris, 2005.
Énekes Ferenc: A kiadványszerkesztés, 1—4, Budapest, Novella, 2000—2004.
Gara Miklós: Nyomdaipari enciklopédia, Budapest, Osiris, 2002.
Gyurgyák János: Szerkesztõk és szerzõk kézikönyve, Budapest, Osiris, 1996.
Datus C. Smith: A könyvkiadás kézikönyve, Budapest, Akadémiai, 1995.
MNKO3803 Irodalom és kulturális hagyomány III.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 1kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató(k): Mekis János Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 10. szemeszterében.
Leírás:
Az ismeretkör az irodalommal való módszeres foglalkozás történetét, korszakait, európai kapcsolatait
és legfontosabb mûvelõinek megismertetését foglalja magába. A kurzus a magyar irodalomtudomány
történetének nagy korszakai, leginkább kiemelkedõ eredményei mellett egyes, szemináriumi dolgozat
formájában, egyéni munkával feldolgozandó részterületeket is vizsgálat alá vesz.
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MNKO39 Esztétika, stílustörténet, mûfajtörténet
A tantárgyat kötelezõ teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 3kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
MNKO3901 (1kr), MNKO3902 (1kr), MNKO3903 (1kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO3901 Esztétika, stílustörténet, mûfajtörténet I.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 1kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató(k): Dr. Milbacher Róbert
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 8. szemeszterében.
Leírás:
Teológia, filozófia és poétika viszonya. Filozófiai interpretáció és poétikai szövegelemzés. A mûfajok és
mûnemek történeti változatai. A korszak megkonstruálása az irodalomtörténetben. A szövegek egykorú
befogadásának története. Az elitre jellemzõ olvasási kultúra és a populáris szöveghagyományozódás és
befogadás problémái. A kultusztörténet módszertani és elméleti kérdései. A szeminárium célja, hogy
felkészítsen az esztétikai és stílustörténeti stb. alapfogalmak, illetve az ezekkel kapcsolatos elméleti- és
történeti problémák középiskolai oktatására.
Miután a szemináriumok változó speciális területekkel foglalkoznak, a megadott irodalom a kurzus
jellegénél fogva nem öleli fel valamennyi szeminárium anyagát, viszont jelöli azokat az iskolákat,
szemléleti kereteket, amelyek szerint a szemináriumokon a fent megjelölt kérdéskör feldolgozása folyik.
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
A magyar irodalom történetei, fõszerk. Szegedy-Maszák Mihály, II. 1800—1919-ig, szerk. SzegedyMaszák Mihály, Veres András, Bp., Gondolat, 2007.
Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma, Bp., Balassi, 1994.
Imre László: Mûfajok létformája XIX. századi epikánkban, Debrecen, Kossuth, 1996.
Mit jelent a suttogásod? A romantika: eszmék, világkép, poétika, szerk. Merényi Annamária, Nagy
Imre, Pécs, Pro Pannonia, 2002.
Rohonyi Zoltán: A romantikus korszakküszöb, Bp., Janus/Osiris, 2002.
MNKO3902 Esztétika, stílustörténet, mûfajtörténet II.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 1kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató(k): Dr. Bõhm Gábor
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden õszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 9. szemeszterében.
Leírás:
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Az esztétika történetének fõbb csomópontjai a kora romantikától napjainkig. A tantárgy célja a
modernitás mûvészet-tapasztalatának probléma- és fogalomtörténeti vizsgálata.
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Adorno, Theodor W., Ästhetische Theorie, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1973.
Adorno, Theodor W.: Zene, filozófia, társadalom: Esszék, Budapest : Gondolat, 1970
Bacsó Béla: Ön-arc-kép : szempontok a portréhoz, Budapest : Kijárat, 2012
Bacsó Béla: "Az eleven szép" : Filozófiai és mûvészetelméleti írások, Budapest : Kijárat kiadó, 2006
Baudrillard, Jean: A mûvészet összeesküvése ; esztétikai illúzió és dezillúzió,
Budapest : Mûcsarnok, 2009
Benjamin, Walter: Angelus Novus : Értekezések, kísérletek, bírálatok [Budapest] : Magyar Helikon,
1980
Danto, Arthur Coleman: Budapest : Enciklopédia, 1996
Gadamer, Hans-Georg: A szép aktualitása, Budapest : T-Twins, 1994
Jauss, Hans Robert: Recepcióelmélet - esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika : Irodalomelméleti
tanulmányok. Budapest : Osiris, 1999

MNKO3903 Esztétika, stílustörténet, mûfajtörténet III.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 1kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató(k): Thomka Beáta Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 10. szemeszterében.
Leírás:
Az esztétika történetének fõbb csomópontjai a kora romantikától napjainkig. A tantárgy célja a
modernitás mûvészet-tapasztalatának probléma- és fogalomtörténeti vizsgálata.

A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Adorno, Theodor W., Ästhetische Theorie, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1973.
Adorno, Theodor W.: Zene, filozófia, társadalom: Esszék, Budapest : Gondolat, 1970
Bacsó Béla: Ön-arc-kép : szempontok a portréhoz, Budapest : Kijárat, 2012
Bacsó Béla: "Az eleven szép" : Filozófiai és mûvészetelméleti írások, Budapest : Kijárat kiadó, 2006
Baudrillard, Jean: A mûvészet összeesküvése ; esztétikai illúzió és dezillúzió,
Budapest : Mûcsarnok, 2009
Benjamin, Walter: Angelus Novus : Értekezések, kísérletek, bírálatok [Budapest] : Magyar Helikon,
1980
Danto, Arthur Coleman: Budapest : Enciklopédia, 1996
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Gadamer, Hans-Georg: A szép aktualitása, Budapest : T-Twins, 1994
Jauss, Hans Robert: Recepcióelmélet - esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika : Irodalomelméleti
tanulmányok. Budapest : Osiris, 1999

MNKO40 Olvasat, elemzés, értékelés
A tantárgyat kötelezõ teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 4kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
MNKO4001 (1kr), MNKO4002 (1kr), MNKO4003 (1kr), MNKO4004 (1kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO4001 Olvasat, elemzés, értékelés I.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 1kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató(k): Dr. Milbacher Róbert
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden õszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 7. szemeszterében.
Leírás:
A régi- és klasszikus magyar irodalom körébe tartozó szövegek lehetséges olvasatai, interpretációs
problémák. A közoktatás törzsanyagának alapos, mélyfúrás jellegû értelmezései. A tantárgy célja a
középiskolai szövegértelmezést segítõ eljárások, terminológiai apparátus elsajátítása és gyakorlása
magyar és világirodalmi mûvek elemzése során úgy, hogy a mûvek keletkezésekor és a jelenkorban
használt értelmezési apparátus használatában egyaránt kompetensekké váljanak a hallgatók. A
hallgatók megtanulják a mûvészeti/irodalmi (ön)megértés és a tanítási cél (kulturális, szociális
kompetenciafejlesztés, szövegértés, szövegalkotás-fejlesztés, a kulturális kánon átadása)
szempontjából hasznos és jelentõs, az érettségi követelményeihez illeszkedõ mûvek, szövegek
kiválasztásának és elemzésének módját.
Miután a szemináriumok változó speciális területekkel foglalkoznak, a megadott irodalom a kurzus
jellegénél fogva nem öleli fel valamennyi szeminárium anyagát, viszont jelöli azokat az iskolákat,
szemléleti kereteket, amelyek szerint a szemináriumokon a fent megjelölt kérdéskör feldolgozása folyik.
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
A magyar irodalom történetei, fõszerk. Szegedy-Maszák Mihály, I-II., Bp., Gondolat, 2007.
A magyar irodalom történetei, fõszerk. Szegedy-Maszák Mihály, I. A kezdetektõl 1800-ig, szerk.
Jankovits László, Orlovszky Géza, Bp., Gondolat, 2007.
A magyar költészet mûfajai és formatípusai a 17. században, szerk. Ötvös Péter, Pap Balázs, Szilasi
László, Vadai István, Szeged, SZTE Régi Magyar Irodalmi Tanszék, 2005.
Jankovits László: Accessus ad Janum: A mûértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében,
Bp., Balassi, 2002 (Humanizmus és reformáció, 27).
A régi magyar vers, szerk. Komlovszki Tibor, Bp., Akadémiai, 1979
Miért szép?, A magyar líra Csokonaitól Petõfiig, szerk. Mezei Márta és Kulin Ferenc, Gondolat, Bp.,
1975.
Nagy Imre: Ágistól Bánkig: A dramaturgia nyelve és a nyelv dramaturgiája, Pécs, Pro Pannonia, 2001.
Szörényi László: „Multaddal valamit kezdeni”: Tanulmányok, Bp., Magvetõ, 1989.

file:///V|/Osztatlan_tanári_képzések/magyar/MAGKINO1201(3603)Tanterv.html[2016.08.17. 13:06:38]

MAGKINO1201 írásos tanterve

MNKO4002 Olvasat, elemzés, értékelés II.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 1kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató(k): Bókay Antal Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 8. szemeszterében.
Leírás:
A tantárgy fõ szempontjai a modern kor irodalmának textológiai és értelmezési elméletei és
gyakorlata. Az ismeretkör oly módon adja a mûértelmezés legfontosabb modernkori irányainak
áttekintését, hogy az intenzív szemináriumi munka révén lehetõvé válik az egyes metódusok és
eljárások gyakorlati megismerése is. Az alkalmazási lehetõségek feltérképezése és a szövegelemzési
gyakorlat dinamikája önálló interpretációs készségek elsajátítását/kibontakozását teszi lehetõvé. A
hallgatók eközben elmélyült ismereteket szereznek az irodalmi modernség körébõl.
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
A modern irodalomtudomány kialakulása, szerk. Bókay Antal, Vilcsek Béla, Bp., Osiris, 1998.
A posztmodern irodalomtudomány kialakulása, szerk. Bókay Antal, al., Bp., Osiris, 2002.
Az irodalom elméletei, 1-5., szerk. Thomka Beáta, Pécs, Jelenkor, 1996-1997.
Szöveg és interpretáció, szerk. Bacsó Béla, Bp., Cserépfalvi, 1991.
Dobos István: Alaktan és értelmezéstörténet, Debrecen, Kossuth, 1995.

MNKO4003 Olvasat, elemzés, értékelés III.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 1kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató(k): Dr. Bartók István
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden õszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 9. szemeszterében.
Leírás:
A régi- és klasszikus magyar irodalom körébe tartozó szövegek lehetséges olvasatai, interpretációs
problémák. A közoktatás törzsanyagának alapos, mélyfúrás jellegû értelmezései. A tantárgy célja a
középiskolai szövegértelmezést segítõ eljárások, terminológiai apparátus elsajátítása és gyakorlása
magyar és világirodalmi mûvek elemzése során úgy, hogy a mûvek keletkezésekor és a jelenkorban
használt értelmezési apparátus használatában egyaránt kompetensekké váljanak a hallgatók. A
hallgatók megtanulják a mûvészeti/irodalmi (ön)megértés és a tanítási cél (kulturális, szociális
kompetenciafejlesztés, szövegértés, szövegalkotás-fejlesztés, a kulturális kánon átadása)
szempontjából hasznos és jelentõs, az érettségi követelményeihez illeszkedõ mûvek, szövegek
kiválasztásának és elemzésének módját.
Miután a szemináriumok változó speciális területekkel foglalkoznak, a megadott irodalom a kurzus
jellegénél fogva nem öleli fel valamennyi szeminárium anyagát, viszont jelöli azokat az iskolákat,
szemléleti kereteket, amelyek szerint a szemináriumokon a fent megjelölt kérdéskör feldolgozása folyik.
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
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A magyar irodalom történetei, fõszerk. Szegedy-Maszák Mihály, I-II., Bp., Gondolat, 2007.
A magyar irodalom történetei, fõszerk. Szegedy-Maszák Mihály, I. A kezdetektõl 1800-ig, szerk.
Jankovits László, Orlovszky Géza, Bp., Gondolat, 2007.
A magyar költészet mûfajai és formatípusai a 17. században, szerk. Ötvös Péter, Pap Balázs, Szilasi
László, Vadai István, Szeged, SZTE Régi Magyar Irodalmi Tanszék, 2005.
Jankovits László: Accessus ad Janum: A mûértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében,
Bp., Balassi, 2002 (Humanizmus és reformáció, 27).
A régi magyar vers, szerk. Komlovszki Tibor, Bp., Akadémiai, 1979
Miért szép?, A magyar líra Csokonaitól Petõfiig, szerk. Mezei Márta és Kulin Ferenc, Gondolat, Bp.,
1975.
Nagy Imre: Ágistól Bánkig: A dramaturgia nyelve és a nyelv dramaturgiája, Pécs, Pro Pannonia, 2001.
Szörényi László: „Multaddal valamit kezdeni”: Tanulmányok, Bp., Magvetõ, 1989.
MNKO4004 Olvasat, elemzés, értékelés IV.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 1kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató(k): Dr. Milbacher Róbert
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 10. szemeszterében.
Leírás:
A régi- és klasszikus magyar irodalom körébe tartozó szövegek lehetséges olvasatai, interpretációs
problémák. A közoktatás törzsanyagának alapos, mélyfúrás jellegû értelmezései. A tantárgy célja a
középiskolai szövegértelmezést segítõ eljárások, terminológiai apparátus elsajátítása és gyakorlása
magyar és világirodalmi mûvek elemzése során úgy, hogy a mûvek keletkezésekor és a jelenkorban
használt értelmezési apparátus használatában egyaránt kompetensekké váljanak a hallgatók. A
hallgatók megtanulják a mûvészeti/irodalmi (ön)megértés és a tanítási cél (kulturális, szociális
kompetenciafejlesztés, szövegértés, szövegalkotás-fejlesztés, a kulturális kánon átadása)
szempontjából hasznos és jelentõs, az érettségi követelményeihez illeszkedõ mûvek, szövegek
kiválasztásának és elemzésének módját.
Miután a szemináriumok változó speciális területekkel foglalkoznak, a megadott irodalom a kurzus
jellegénél fogva nem öleli fel valamennyi szeminárium anyagát, viszont jelöli azokat az iskolákat,
szemléleti kereteket, amelyek szerint a szemináriumokon a fent megjelölt kérdéskör feldolgozása folyik.
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
A magyar irodalom történetei, fõszerk. Szegedy-Maszák Mihály, I-II., Bp., Gondolat, 2007.
A magyar irodalom történetei, fõszerk. Szegedy-Maszák Mihály, I. A kezdetektõl 1800-ig, szerk.
Jankovits László, Orlovszky Géza, Bp., Gondolat, 2007.
A magyar költészet mûfajai és formatípusai a 17. században, szerk. Ötvös Péter, Pap Balázs, Szilasi
László, Vadai István, Szeged, SZTE Régi Magyar Irodalmi Tanszék, 2005.
Jankovits László: Accessus ad Janum: A mûértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében,
Bp., Balassi, 2002 (Humanizmus és reformáció, 27).
A régi magyar vers, szerk. Komlovszki Tibor, Bp., Akadémiai, 1979
Miért szép?, A magyar líra Csokonaitól Petõfiig, szerk. Mezei Márta és Kulin Ferenc, Gondolat, Bp.,
1975.
Nagy Imre: Ágistól Bánkig: A dramaturgia nyelve és a nyelv dramaturgiája, Pécs, Pro Pannonia, 2001.
Szörényi László: „Multaddal valamit kezdeni”: Tanulmányok, Bp., Magvetõ, 1989.

MNKO41 Irodalmi élet és populáris kultúra
A tantárgyat kötelezõ teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
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Felelõs tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 3kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
MNKO4101 (1kr), MNKO4102 (1kr), MNKO4103 (1kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO4101 Irodalmi élet és populáris kultúra I.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 1kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató(k): Vilmosné Dr. Gilbert Edit
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden õszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 7. szemeszterében.
Leírás:
A kurzus a népszerû irodalom körébe sorolható mûvek vizsgálatával foglalkozik a magyar és
világirodalom történetének a 19. század végéig tartó korszakában.
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Sántha A.: A populáris irodalom elmélete (f)elé. = Pompeji , 1996/3-4
Szekeres Melinda: A populáris regények, Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998
Studien zur Trivialliteratur / hrsg. von Heinz Otto Burger, Frankfurt am Main : Klostermann, 1976
Löwenthal, Leo: Literature, popular culture, and society (magyar) Irodalom és társadalom : a könyv a
tömegkultúrában, [Budapest] : Gondolat, 1973
MNKO4102 Irodalmi élet és populáris kultúra II.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 1kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató(k): Kisantal Tamás Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden õszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 9. szemeszterében.
Leírás:
A kurzus a népszerû irodalom körébe sorolható mûvek vizsgálatával foglalkozik a magyar és
világirodalom történetének a 20. század végéig tartó korszakában.
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Sántha A.: A populáris irodalom elmélete (f)elé. = Pompeji , 1996/3-4
Szekeres Melinda: A populáris regények, Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998
Studien zur Trivialliteratur / hrsg. von Heinz Otto Burger, Frankfurt am Main : Klostermann, 1976
Löwenthal, Leo: Literature, popular culture, and society (magyar) Irodalom és társadalom : a könyv a
tömegkultúrában, [Budapest] : Gondolat, 1973

file:///V|/Osztatlan_tanári_képzések/magyar/MAGKINO1201(3603)Tanterv.html[2016.08.17. 13:06:38]

MAGKINO1201 írásos tanterve

MNKO4103 Irodalmi élet és populáris kultúra III.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 1kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató(k): Laczkó András Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 1 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 1 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 10. szemeszterében.
Leírás:
A kurzus a populáris kultúra körébe sorolható mûvek vizsgálatával foglalkozik a magyar irodalom
történetének a 19. század végéig tartó korszakában, ide értve az esetleges mozgóképes adaptációkkal
való összehasonlító elemzéseket is. Célja, hogy közös gondolkodásra késztesse a hallgatókat a kultúra
azon szegmense tekintetében, amellyel a mindennapok során legtöbbször kerülünk kapcsolatba, s
amelynek tekintetében eleve kiterjedt – bár nem feltétlenül reflektált – ismeretekkel rendelkeznek. A
tantárgy keretében a „magas” és „népszerû” irodalmi (és más mûvészeti ágakba tartozó) alkotások
poétikai, irodalom- és mûvészetszociológiai, befogadáslélektani stb. szempontú vizsgálatára kerül sor
az erre a célra kiválasztott mûvek interpretációin keresztül. A vizsgálatok mentén érthetõbbé válnak a
populáris irodalmi mûvek poétikai hatáselemei, mûködésmechanizmusuk alapelvei, a népszerû- és
magas irodalom fogalmának történeti változásai, s ezen keresztül a népszerûség okai éppúgy, mint a
közöttük és az „elit” irodalom között fennálló kölcsönhatás.
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Györffy Miklós: Szerepcsere vagy munkamegosztás? Az irodalmi és mozgóképes elbeszélés százéves
együttélése, in: Györffy: A tizedik évtized. A magyar játékfilm a kilencvenes években és más
tanulmányok, Magyar Nemzeti Filmarchívum - Palatinus, Budapest, 2001., 5-53.
Robert Escarpit: Irodalomszociológia - A könyv forradalma, Gondolat, Bp., 1973.
Bárány Tibor: Szépirodalom vs. lektûr : Egy rossz fogalmi megkülönböztetésrõl, Holmi, 2011. (23.
évf.) 2. sz. 249-270.
Pogány Péter: A magyar ponyva tüköre, Magyar Helikon, Bp., 1978.
Pogány Pétert: Folklór és irodalom kölcsönhatása a régi váci nyomda mûködése nyomán, 1770-1823.
Ritoókné Szalay Ágnes: Eleink szórakoztató olvasmányairól = Kutak:
Tanulmányok a XV--XVI. századi magyarországi mûvelõdés körébõl, Bp., Balassi
Kiadó, 2012 (Humanizmus és Reformáció, 33), 191-200.

MNKO42 Választható tantárgyak
A tantárgyat kötelezõ teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 4kr
Ezen tárgyelemekbõl kell gyûjteni 4 kreditet:
MNKO4201
Tárgyeleme(i):
MNKO4201 Választható tantárgyak
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 4kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
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Várható óraszám: hetente 4 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 9. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék

MNKO43 Magyar nyelvleírási kutatások
A tantárgyat kötelezõ teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató: Dr. Viszket Anita Piroska
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 2kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
MNKO4301 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO4301 Magyar nyelvleírási kutatások
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden õszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 9. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék
Leírás:
Ismeretanyag:
A nyelvleírás legfontosabb irányzatai (klasszikus, generatív, kognitív, korpusznyelvészeti stb.), és ezek
eredményei a magyar nyelvvel kapcsolatosan. Egy szemeszterben általában arra van lehetõség, hogy
egy adott jelenség (pl. igekötõk, aspektus, szórend, toldalékrendszerek, szófaji kérdések,
szintagmatikus viszonyok stb.) különbözõ irányzatokban elkészült elemzéseit összevessük. Elsõsorban a
Strukturális magyar nyelvtan köteteire alapozva vizsgáljuk a kurrens mondattani, alaktani és
jelentéstani kérdéseket.
Kompetencia:
Az elemzési gyakorlatra és a tanulmányolvasási készség növelésére összpontosítunk.
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Kötelezõ irodalom:
• Kiefer Ferenc szerk. (1992-2008): Strukturális magyar nyelvtan I-IV. Akadémiai Kiadó, Bp. ISBN 963
05 6467 X
Ajánlott irodalom: Emlékkötetekbõl, konferenciakötetekbõl (pl. MSZNY), színvonalas folyóiratokból és
idõszaki kiadványokból (pl. Néprajz és Nyelvtudomány, Nyelvtudományi Közlemények stb.) választjuk
ki a félév témakörének megfelelõ tanulmányokat. Néhány példa a felhasználható emlékkötetekre:
• Alberti Gábor - Fóris Ágota szerk. (2007): A mai magyar formális nyelvtudomány mûhelyei. Nemzeti
Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-19-6010-5
• Bakró-Nagy – Bánréti – É. Kiss szerk. (2001): Újabb tanulmányok a strukturális magyar nyelvtan és
a nyelvtörténet körébõl. Osiris, Bp. ISBN 963 379 607 5

file:///V|/Osztatlan_tanári_képzések/magyar/MAGKINO1201(3603)Tanterv.html[2016.08.17. 13:06:38]

MAGKINO1201 írásos tanterve

• Kálmán László szerk. (2006): KB 120. A titkos kötet. MTA Nyelvtudományi Intézete – Tinta
Könyvkiadó. Bp. ISBN 963 7094 59 8

MNKO44 Nyelv - kultúra - társadalom
A tantárgyat kötelezõ teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató: Gúti Erika Dr.
Leírás:
Nyelvtervezés, nyelvpolitika. A nyelvi jogok; a nyelvi diszkrimináció. Nyelvstratégia. Az anyanyelvhez
kapcsolódó emberi jogok; kisebbségi/nemzetiségi nyelvhasználat; a siketek és nagyothallók nyelvi jogai. Az
Európai Unió nyelvpolitikája. Az idegen nyelvek választásával kapcsolatos jogi szempontok. A nyelvi
szocializáció. Antropológiai nyelvészet, kulturális nyelvészet. Nyelv és kultúra; nyelv és oktatás. A nyelv mint
viselkedés; kulturalizációs-szocializációs folyamatok. A két- és többnyelvûség kérdésköre emberjogi keretben.
A kétnyelvûség szociálpszichológiája: a nyelvválasztás és a szimbolikus kódváltás. Nyelvcsere, nyelvvesztés,
nyelvleépülés. Kétnyelvûség és oktatás.
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal
(szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Bartha Csilla: A kétnyelvûség alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 1999.
Cseresnyési László: Nyelvek és stratégiák avagy a nyelv antropológiája. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2004.
Csernusné Ortutay Katalin – Forintos Éva (szerk.): Nyelvi jogok. Veszprémi Egyetemi Kiadó. Nyelv, politika,
oktatás. Kiskönyvtár-sorozat 3. kötet. Veszprém.
Kiefer Ferenc (szerk.): A magyar nyelv kézikönyve. Akadémiai K., Bp. 2003.
Kiefer Ferenc (szerk.): Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Bp. 2006.
Kiss Jenõ: Társadalom és nyelvhasználat. Szociolingvisztikai alapfogalmak. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.
1995.
Kontráné Hegybíró Edit: Nyelvtanulás két kézzel: A jelnyelv szerepe a siketek idegennyelv-tanulásában. ELTE
Eötvös Kiadó. Budapest. 2010.
Nádor Orsolya: Nyelvpolitika. BIP, Budapest. 2002.
Nádor Orsolya és Szarka László (szerk.): Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában.
Akadémiai Kiadó. Budapest. 2003.
Sándor Klára (szerk.): Nyelv és hatalom, nyelvi jogok és oktatás. „Apáczai Csere János” Pedagógusok Háza
Kiadója. Csíkszereda. 2000.
Szépe György – Pap Mária (szerk.): Társadalom és nyelv. Szociolingvisztikai írások. Gondolat Kiadó. Budapest.
1975.
Szépe György: Nyelvpolitika: múlt és jövõ. Iskolakultúra. Iskolakultúra-könyvek 7. Pécs. 2001. 225 p.
Trudgill, P. Bevezetés a nyelv és a társadalom tanulmányozásába. JGyTF Kiadó. Szeged. 1997.
Wardhaugh, R.: Szociolingvisztika. Osiris Kiadó. Budapest. 2002.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 2kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
MNKO4401 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO4401 Nyelv - kultúra - társadalom
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden õszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 9. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
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   Nyelvtudományi Tanszék

MNKO45 A magyar nyelv története
A tantárgyat kötelezõ teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató: Székely Gábor Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 4kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
MNKO4501 (4kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO4501 A magyar nyelv története I.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 4kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 4 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 10. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék
Leírás:
A történeti összehasonlító nyelvtudomány módszertana, az összevetésbe vonható nyelvi szintek, ezek
egymáshoz való viszonya. A (finnugor) történeti összehasonlító nyelvészet. Alapvetõ hangtani, alaktani,
mondattani, szókészlettani egyezések a leánynyelvek között.
A magánhangzó-illeszkedés,a múlt idõk rendszerének átalakulása a magyar nyelv írott története során;
mellékmondat értékû igenévi szerkezeteink változásai a nyelv írott története során, történeti-tipológiai
háttér.
Nyelvrokonság és nemzeti tudat. A rokonság megítélésének pozitív és negatív történeti példái. A
finnugrisztika nem tudományos kritikájának mozgatórugói. Alternatív kísérletek történeti összehasonlító
köntösben és leplezetlenül tudománytalanul. Kis csodabogár-panoptikum. Tudománytalan elméletek
napjainkban.
A magyar nyelv finnugor rokonságának bizonyítékai.
A finn vagy egy kisebb finnugor nyelv vizsgálata. Egy uráli nyelv összehasonlítása hangtani, alaktani és
morfológiai szempontból a magyarral.
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Hegedûs József: Hiedelem és valóság. Külföldi és hazai nézetek a magyar nyelv rokonságáról.
Akadémiai Kiadó, Budapest 2003. 75-87., 130-149.
Honti László: Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveirõl. Tinta Könyvkiadó, 2012.
Sándor Klára: Nyelvrokonság és hunhagyomány. Bp., 2011.
Sipõcz Katalin: A magyar mint uráli nyelv. In: Magyar nyelv (Kiefer Ferenc szerk.) Akadémiai
Kézikönyvek. Akadémiai Kiadó 2006: 288 – 315
Rédei Károly: Õstörténetünk kérdései, Balassi, Bp., 1998.
Csepregi Márta: A finn mint rokon nyelv. Tankönyvkiadó, Bp., 1986.
Pomozi Péter: Cseremisz-magyar nyelvhasonlítás. Bp., 2002.

MNKO46 A nyelvészet és társtudományai
A tantárgyat kötelezõ teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
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Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató: Székely Gábor Dr.
Leírás:
A szeminárium lehetõséget teremt arra, hogy a tanárjelöltek az iskolai anyanyelvi nevelés számára is értékes
kapcsolatokat fedezzenek fel a nyelvészet és társtudományai között. A hallgatók érdeklõdési körének
megfelelõen vizsgálható a nyelvészet viszonya az irodalommal, a matematikával, a zenével, a
képzõmûvészetekkel, a filmelmélettel, a természettudományokkal, az antropológiával és a pszichológiával.
Olyan témák kerülhetnek feldolgozásra, mint a tükrözõdés, a hiány, a szimmetria, a sorozatok, a halmazok, a
kombinatorika, a verbalitás és a vizualitás határterületei. A hallgatók a kurzus elvégzésével interdiszciplinaritás
szemléletmódot sajátítanak el, így képessé válnak arra, hogy a modern pedagógiai törekvéseknek megfelelõ
tantárgyközi projekteket tervezzenek és szervezzenek.
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal
(szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Kötelezõ:
Diményi Judit, Loparits Éva, Vargha Balázs (1980): Nyelv, zene, matematika. Minerva, Budapest
Ajánlott:
Szimmetria. A Magyar Tudomány tematikus száma, 1999 március
Solomon, Marcus (1977): A nyelvi szépség matematikája. Gondolat Könyvkiadó, Budapest.
Horányi Özséb sorozata a Természet világában: (1973. Modellek és metaforák. 1: 28-31, 2: 60-62., 1974 Mi a
ritmus? 2: 74-78. Interdiszciplináris kommunikáció. 10: 464-498.)
Ponticulus hungaricus online folyóirat http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 3kr
Ezen kötelezõen választandó tárgyelem(ek)bõl teljesíteni kell 1 darabot:
MNKO4601 (3kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO4601 A nyelvészet és társtudományai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 3kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 3 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden õszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 9. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék

MNKO47 Modern nyelvészet a korszerû anyanyelvi nevelésben
A tantárgyat kötelezõ teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató: Dr. Viszket Anita Piroska
Leírás:
Ismeretanyag: A tartalmi csomópontokat részben a nyelvészeti kutatások új eredményei adják, részben a
legújabb (általános és középiskolai) nyelvtan-tananyagok nyelvészeti tartalma, illetve az ezekrõl szóló
ismertetések és kritikák.
Kompetencia: Cél, hogy a majdani gyakorló tanároknak megbízható tudást adjunk ahhoz, hogy
szakterületükön innovatív tevékenységet tudjanak folytatni (részvétel kísérletekben, tartalmi és módszertani
újítások bevezetése, publikációs tevékenység, taneszköz-fejlesztés).
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal
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(szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Kötelezõ irodalom:
1. Iskolakultúra kötetek aktuálisan kiválasztott tanulmányai ISSN 1586-202X
Ajánlott irodalom:
1. É. Kiss Katalin (2004): Anyanyelvünk állapotáról. Osiris. Bp. ISBN 963-389-662-2
2. Kálmán László – Nádasdy Ádám (1999): Hárompercesek a nyelvrõl. Osiris. Bp. ISBN 963 379 648 2
3. Kenesei István szerk. (2012): A nyelv és a nyelvek, Akadémiai Kiadó, Bp. ISBN 978 963 05 8998 7
4. Nádasdy Ádám (2003): Ízlések és szabályok. Összegyûjtött nyelvészeti írások nyelvrõl, nyelvészetrõl, 19902002. Magvetõ, Budapest. ISBN 963-142307-7
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 2kr
Ezen kötelezõen választandó tárgyelem(ek)bõl teljesíteni kell 1 darabot:
MNKO4701 (2kr)
Tárgyeleme(i):
MNKO4701 Modern nyelvészet a korszerû anyanyelvi nevelésben
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 10. szemeszterében.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék

[Vissza]

MSNM Szabadon választható mesterképzési tárgyak modul
MSNM01 Anglisztika/angol nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható
tárgyai
A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM0101 Anglisztika mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Angol Nyelvészeti Tanszék, Angol Nyelvû Irodalmak
és Kultúrák Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Angol Nyelvészeti Tanszék
   Angol Nyelvû Irodalmak és Kultúrák Tanszék
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MSNM0102 Angol nyelv és kultúra tanár mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Angol Nyelvészeti Tanszék, Angol Nyelvû Irodalmak
és Kultúrák Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Angol Nyelvészeti Tanszék
   Angol Nyelvû Irodalmak és Kultúrák Tanszék

MSNM02 Esztétika mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Esztétika Tanszék
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM0201 Esztétika mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Esztétika Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM03 Francia nyelv, irodalom és kultúra/francia nyelv és kultúra tanára
mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Francia Tanszék
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM0301 Francia nyelv, irodalaom és kultúra mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Francia Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
MSNM0302 Francia nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Francia Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
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Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM04 Fillozófia mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Filozófia Tanszék 2005
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM0401 Fillozófia mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Filozófia Tanszék, Filozófia Tanszék 2005
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Filozófia Tanszék

MSNM05 Horvát nyelv és irodalom/horvát és nemz. horvát nyelv és kultúra tanára
mesterképzési szak vál. tárgyai
A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Horvát Tanszék
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM0501 Horvát nyelv és irodalom mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Horvát Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
MSNM0502 Horvát és nemz. horvát nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tá
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Horvát Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM06 Klasszika-filológia/latin nyelv és kult. tanára mesterképzési szak vál.
tárgyai
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A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Klasszika-Filológia Tanszék
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM0601 Klasszika-filológia mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Klasszika-Filológia Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
MSNM0602 Latin nyelv és kult. tanára mesterképzési szak vál. tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Klasszika-Filológia Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM07 Kommunikáció és médiatududomány/média-, mozgókép és
kommunikációtanár mesterkpzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM0701 Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
MSNM0702 Média-, mozgókép és kommunikációtanár mesterkpzési szak választható tárgyaqai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Filmtudományi és Vizuális Kultúra Tanszék, Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Filmtudományi és Vizuális Kultúra Tanszék
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MSNM08 Magyar nyelv és irodalom/magyartanár mesterképzési szak választható
tárgyai
A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM0801 Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Modern
Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
   Nyelvtudományi Tanszék
MSNM0802 Magyartanár mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Nyelvtudományi Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Nyelvtudományi Tanszék

MSNM09 Német nyelv, irodalom és kultúra/német nyelv és kultúra tanára
mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Német Nyelvészeti Tanszék
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM0901 Német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Német Nyelvészeti Tanszék, Német Nyelvû Irodalmak Tanszéke
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Német Nyelvû Irodalmak Tanszéke
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MSNM0902 Német nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Német Nyelvészeti Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM10 Német nemz. nyelv és irodalom/német nemz. nyelv és kultúra tanára
mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Német Nyelvû Irodalmak Tanszéke
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM1001 Német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Német Nyelvészeti Tanszék, Német Nyelvû Irodalmak Tanszéke
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Német Nyelvészeti Tanszék
MSNM1002 Német nemzetiségi nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Német Nyelvû Irodalmak Tanszéke
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM11 Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Politikai Tanulmányok Tanszéke
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM1101 Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Politikai Tanulmányok Tanszéke
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
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A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM12 Néprajz/hon- és népismerettanár mesterképzési szak választható tárgyai
A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM1201 Néprajz mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
MSNM1202 Hon- és népismerettanár mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék, Modernkori Történeti Tanszék, Néprajz-Kulturális
Antropológia Tanszék, Ókortörténeti és Régészeti Tanszék, Ókortörténeti Tanszék, Régészeti
Tanszék, Újkortörténeti Tanszék, Vallástudomány Központ
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék
   Modernkori Történeti Tanszék
   Ókortörténeti és Régészeti Tanszék
   Ókortörténeti Tanszék
   Régészeti Tanszék
   Újkortörténeti Tanszék
   Vallástudomány Központ

MSNM13 Neveléstudományi mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Neveléstudományi Intézet
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM1301 Neveléstudományi mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Neveléstudományi Intézet
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
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MSNM14 Politikatudományi mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Politikai Tanulmányok Tanszéke
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM1401 Politikatudományi mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Politikai Tanulmányok Tanszéke
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM15 Pszichológia mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Pszichológia Intézet
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM1501 Pszichológia mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Általános és Evolúciós Pszichológia Tanszék, Személyiség-, Fejlõdés- és Klinikai Pszichológia
Tanszék, Szociálpszichológia Tanszék, Pszichológia Intézet
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Általános és Evolúciós Pszichológia Tanszék
   Személyiség-, Fejlõdés- és Klinikai Pszichológia Tanszék
   Szociálpszichológia Tanszék

MSNM16 Régészet mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Régészeti Tanszék
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM1601 Régészet mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Régészeti Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
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Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM17 Romológia/romológiatanár (romani/beás nyelv és kultúra tanára)
mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Neveléstudományi Intézet
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM1701 Romológia mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológiai Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Romológia és Nevelésszociológiai Tanszék
MSNM1702 Romológiatanár (romani/beás nyelv és kultúra tan.) mesterképzési szak vál. t.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Neveléstudományi Intézet
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM18 Szociális munka mesterképzési szak választható tárgya

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM1801 Szociális munka mesterképzési szak választható tárgya
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék, Szociális Munka Tanszék, Szociálpolitikai
Tanszék, Szociális Munka Szeminárium, Szociálpolitika Szeminárium, Szociológiai és Szociális Tudományok Int
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
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   Szociális Munka Szeminárium
   Szociális Munka Tanszék
   Szociálpolitika Szeminárium
   Szociálpolitikai Tanszék
   Szociológiai és Szociális Tudományok Int

MSNM19 Szociálpolitika mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM1901 Szociálpolitika mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék, Szociális Munka Tanszék, Szociálpolitikai
Tanszék, Szociális Munka Szeminárium, Szociálpolitika Szeminárium, Szociológiai és Szociális Tudományok Int
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Szociális Munka Szeminárium
   Szociális Munka Tanszék
   Szociálpolitika Szeminárium
   Szociálpolitikai Tanszék
   Szociológiai és Szociális Tudományok Int

MSNM20 Szociológia mesterképzési szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Szociológia Tanszék
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM2001 Szociológia mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Szociológia Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

MSNM21 Történelem/történelem és állampolgári ismeretek tanára mesterképzési
szak választható tárgyai
A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
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Felelõs tanszék: Történettudományi Intézet
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM2101 Történelem mesterképzési szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék, Modernkori Történeti Tanszék, Ókortörténeti és
Régészeti Tanszék, Ókortörténeti Tanszék, Régészeti Tanszék, Újkortörténeti Tanszék, Történettudományi
Intézet, Vallástudomány Központ
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék
   Modernkori Történeti Tanszék
   Ókortörténeti és Régészeti Tanszék
   Ókortörténeti Tanszék
   Régészeti Tanszék
   Újkortörténeti Tanszék
   Vallástudomány Központ
MSNM2102 Történelem és állampolgári ismeretek tanára mesterképz szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék, Modernkori Történeti Tanszék, Ókortörténeti és
Régészeti Tanszék, Ókortörténeti Tanszék, Régészeti Tanszék, Újkortörténeti Tanszék, Történettudományi
Intézet, Vallástudomány Központ
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék
   Modernkori Történeti Tanszék
   Ókortörténeti és Régészeti Tanszék
   Ókortörténeti Tanszék
   Régészeti Tanszék
   Újkortörténeti Tanszék
   Vallástudomány Központ

MSNM22 Olasz nyelv és irodalom tanára szak választható tárgyai

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyûjtésre szolgál. Kérjük ellenõrizze az
ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belõle!
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Magyartanár középiskolai képzési rész 12 félév
Felelõs tanszék: Olasz Tanszék
Felelõs oktató:
Tárgyeleme(i):
MSNM2201 Olasz nyelv és irodalom tanára szak választható tárgyai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 2kr
Kezelõ tanszék: Olasz Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Elõadás és szeminárium
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Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
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