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BTK Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
TÁVOKTATÁSI TERVEZET 2020. március 23-tól

Tartalom
Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék oktatói
Filozófiai Tanszék oktatói

2.
18.
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Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék oktatói
dr. Kotics József egyetemi docens
E-mail: kotics.j@gmail.com
Oktató neve,
elérhetősége
(név, email cím)

Kotics
József
kotics.j@gmail.com

Oktatott tárgy
neptun kódja

címe

Beszámolási
kötelezettség
pl. szóbeli vizsga
skpe-on,
beadandó
dolgozat, online
teszt stb.

Határidő(k)

Elektronikusan átadott anyagok

végzős
hallgatók
számára

nem
végzős
hallgatók
számára

jellege
pl. pdf. jegyzet,
ppt, könyv, cikk,
video fájl, online teszt

elérhetősége
pl. intézeti
honlap, fb
csoport, Moodle
felület

Intézeti
honlap

Intézeti
honlap

BTKVAN206

Történeti antropológia

online teszt

április
25.

június
15.

BTKVAL206

Történeti antropológia

online teszt

április
25.

június
15.

BTKVAN401

Filozófiai antropológia

beadandó
dolgozat

április
15.

június
15.

pdf, jegyzet,
elektronikus
szakirodalom
pdf, jegyzet,
elektronikus
szakirodalom
elektronikus
szakirodalom

BTKVAL401

Filozófiai antropológia

beadandó
dolgozat

április
15.

június
15.

elektronikus
szakirodalom

Intézeti
honlap
Intézeti
honlap

A hallgatókkal
való
kommunikáció
módja,
csatornája pl. email, Moodle,
Sykpe, Microsoft
Classroom,
facebook csoport
stb.

Skype, e-mail,
Microsoft
Classroom, FB
Skype, e-mail,
Microsoft
Classroom, FB
Skype, e-mail,
Microsoft
Classroom, FB
Skype, e-mail,
Microsoft
Classroom, FB
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BTKVANV114

Geschichte
Anthropologie

und beadandó
dolgozat

április
15.

BTKUMKV4L21

A
magyarországi beadandó
cigányság
kulturális dolgozat
antropologiája

április
15.

június
15.

elektronikus
szakirodalom

Intézeti
honlap

Skype, e-mail,
Microsoft
Classroom, FB
Skype, e-mail,
Microsoft
Classroom, FB

pdf, jegyzet, Intézeti
elektronikus honlap
szakirodalom

dr. Dobák Judit egyetemi adjunktus
E-mail: dobakjudit@gmail.com

Oktató neve,
elérhetősége
(név, email cím)

Oktatott tárgy
neptun
kódja

címe

Dobák Judit

BTKVAN207

Urbanizáció antropológiája

Dobák Judit

BTKVAL207

Urbanizáció antropológiája

Dobák Judit

BTKVAN205

Oktatás és társadalom

Dobák Judit

BTKVAL205

Oktatás és társadalom

Beszámolási
kötelezettség
pl. szóbeli vizsga
skpe-on,
beadandó
dolgozat, online
teszt stb.
kutatási
beszámoló
készítése
kutatási
beszámoló
készítése
beadandó
dolgozat
beadandó
dolgozat

Határidő(k)
végzős
hallgatók
számára

nem
végzős
hallgatók
számára

április 15.

május 31.

április 15.

május 31.

április 15.

május 31

április 15.

május 31.

Elektronikusan átadott anyagok
jellege
pl. pdf. jegyzet,
ppt, könyv, cikk,
video fájl, online teszt
ppt,
elektronikus
szakirodalom
ppt,
elektronikus
szakirodalom
elektronikus
szakirodalom
elektronikus
szakirodalom

A hallgatókkal való
kommunikáció módja,
csatornája pl. e-mail,
Moodle, Sykpe, Microsoft
Classroom, facebook
csoport stb. (hallgatók
igényeihez igazítva)

elérhetősége
pl. intézeti
honlap, fb
csoport, Moodle
felület
személyes
átküldés

email,
skype

neptun,

Discord,

személyes
átküldés

email,
skype

neptun,

Discord,

személyes
átküldés
személyes
átküldés

email,
Skype
email,
Skype

neptun,

Discord,

neptun,

Discord,
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Dobák Judit

BTKVAN212

Régió és területfejlesztés

beadandó
dolgozat

április 15.

május 31

ppt,
elektronikus
szakirodalom

személyes
átküldés

email,
skype

neptun,

Discord,

Dobák Judit

BTKVAL212

Régió és területfejlesztés

április 15.

május 31.

Emlékezet - emlékezők

április 15.

május 31.

személyes
átküldés
személyes
átküldés

email,
Skype
email,
skype

Discord,

BTKVANV10
5

elektronikus
szakirodalom
elektronikus
szakirodalom

neptun,

Dobák Judit

neptun,

Discord,

Dobák Judit

BTKVALV105

Emlékezet - emlékezők

április 15.

május 31.

elektronikus
szakirodalom

személyes
átküldés

Dobák Judit

BTSBN020K4
9

Emlékezet, emlékezők II.

április 15.

május 31.

elektronikus
szakirodalom

személyes
átküldés

Dobák Judit

BTOETSZVN
1-01

Emlékezet, emlékezők II.

április 15.

május 31.

elektronikus
szakirodalom

személyes
átküldés

Dobák Judit

BTMMKL25

Önismeretfejlesztő
és
kapcsolatépítő kommunikációs
gyakorlat

beadandó
dolgozat
beadandó
dolgozat/online
teszt
beadandó
dolgozat/online
teszt
beadandó
dolgozat/online
teszt
beadandó
dolgozat/online
teszt
beadandó
dolgozat

április 15.

május 31.

egyéni
szakirodalom
keresés

személyes
átküldés

email, neptun, Discord,
Skype,
IWalk
app,
https://iwitness.usc.edu
email, neptun, Discord,
Skype,
IWalk
app,
https://iwitness.usc.edu
email, neptun, Discord,
Skype,
IWalk
app,
https://iwitness.usc.edu
email, neptun, Discord,
Skype,
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dr. Faragó László egyetemi adjunktus
E-mail: faragoradio@gmail.com

Oktató neve, elérhetősége
(név, email cím)

Oktatott tárgy
neptun kódja

Dr. Faragó László
faragoradio@gmail.com

BTOETSZVL1-02
BTSBN020K50
BTOETSZVN1-02
BTKVANV115
BTMMKN05
BTOETSZVL1-02
BTMMKL05
BTMMKN06
BTSBN502K
BTKVANV116
BTSCN2211

BTSCN608

Beszámolási
kötelezettség
pl. szóbeli vizsga
skpe-on,
beadandó
dolgozat, online
teszt stb.

címe

Kommunikációmédiatörténet
Nappali

Határidő(k)

Elektronikusan átadott anyagok

végzős
hallgatók
számára

nem
végzős
hallgatók
számára

jellege
pl. pdf. jegyzet,
ppt, könyv, cikk,
video fájl, online teszt

elérhetősége
pl. intézeti
honlap, fb
csoport, Moodle
felület

és

beadandó
dolgozat

2020.
április 10.

2020.
május 8.

ppt, könyv, cikk

intézeti honlap,
GoogleDrive és
Moodle

Kommunikációés
médiatörténet
Levelező
Vizuális kommunikáció
Nappali

beadandó
dolgozat

2020.
április 10.

2020.
május 8.

ppt, könyv, cikk.

beadandó
dolgozat

2020.
április 10.

2020.
május 8.

ppt, könyv, cikk

Szociológiai
módszertani gyakorlat

beadandó
dolgozat

2020.
május 8.

ppt, könyv, cikk

Terepgyakorlat VI.

projektmunka
kutatás

intézeti honlap,
GoogleDrive és
Moodle
intézeti honlap,
GoogleDrive és
Moodle
intézeti honlap,
GoogleDrive és
Moodle
intézeti honlap,
GoogleDrive és
Moodle

2020.
április 10.

ppt, könyv, cikk

A hallgatókkal
való
kommunikáció
módja,
csatornája pl. email, Moodle,
Sykpe, Microsoft
Classroom,
facebook csoport
Zoom, Skype és
email

Zoom, Skype és
email
Zoom, Skype és
email
Zoom, Skype és
email
Zoom, Skype és
email
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dr. Lajos Veronika egyetemi adjunktus
E-mail: lajosvera@yahoo.co.uk

Oktató neve,
elérhetősége
(név, email cím)

Oktatott tárgy
neptun
kódja

címe

Lajos Veronika
lajosvera@yahoo.co.
uk
Lajos Veronika
lajosvera@yahoo.co.
uk

BTKVAN202
BTKVAL202

Kutatásmódszertan II.

BTKVAN201
BTKVAL201

Kortárs
elméletek
antropológiában

Lajos Veronika
lajosvera@yahoo.co.
uk

BTKVAN21 Terepmunka II.
0 és
BTKVAL210

Beszámolási
kötelezettség
pl. szóbeli vizsga
skpe-on,
beadandó
dolgozat, online
teszt stb.

online teszt,
tanulási napló
az online teszt,
tanulási napló,
szóbeli vizsga
Skype-on
terepmunkana
pló

Határidő(k)
végzős
hallgatók
számára

Elektronikusan átadott anyagok

nem
végzős
hallgatók
számára

jellege
pl. pdf. jegyzet,
ppt, könyv, cikk,
video fájl, online teszt

hétrőlhétre

ppt - pdf, cikk Moodle

email, Moodle,
Skype

ppt - pdf, cikk Moodle

email, Moodle,
Skype

cikk

email, Skype

2020.
május
15.

elérhetősége
pl. intézeti
honlap, fb
csoport, Moodle
felület

A hallgatókkal
való
kommunikáció
módja,
csatornája pl. email, Moodle,
Sykpe, Microsoft
Classroom,
facebook csoport
stb.

email
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Lajos Veronika
lajosvera@yahoo.co.
uk

BTKVAL40
5

Lajos Veronika
lajosvera@yahoo.co.
uk

BTKUMKV4
N41

Lajos Veronika
lajosvera@yahoo.co.
uk

BTGYPL22
2

Esettanulmányok
az a Moodle-ben
alkalmazott antropológia kiadott
köréből
feladatok
teljesítése, az
egyéni
projektfeladat
ok
szóbeli
bemutatása
Skype-on
(hétről-hétre
és a teljes
projekté)
A kulturális antropológia tanulási napló,
kutatási irányzatai
online teszt és
szóbeli vizsga
Skype-on
Alkalmazott antropológia online teszt,
gyakorlatok
tanulási napló

hétrőlhétre

ppt videó,

pdf, Moodle

email, Moodle,
Skype

hétrőlhétre

ppt cikkek

pdf, Moodle

Moodle, email
és Skype

a félév ppt - pdf, Moodle
végéig
cikkek, videó

Moodle, Skype
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dr. Molnár Ágnes egyetemi adjunktus
E-mail: bolmagna@uni-miskolc.hu
Oktató neve,
elérhetősége
(név, email cím)

Oktatott tárgy
neptun
kódja

címe

Beszámolási
kötelezettség
pl. szóbeli vizsga
skpe-on,
beadandó
dolgozat, online
teszt stb.

dr. Molnár Ágnes

BTKVAL404

Ökológiai antropológia: az
előadás megtartásra került
2020. febr. 20-án

szóbeli
skype-on

vizsga

dr. Molnár Ágnes

BTKVAN404

Ökológiai antropológia

szóbeli
skype-on

vizsga

dr. Molnár Ágnes

BTKVAN209

Diplomamunka szeminárium I.

beadandók,
dolgozat

Határidő(k)

Elektronikusan átadott anyagok

A hallgatókkal
való
kommunikáció
módja,
csatornája pl. email, Moodle,
Sykpe, Microsoft
Classroom,
facebook csoport
stb.
e-mail, skype

végzős
hallgatók
számára

nem
végzős
hallgatók
számára

jellege
pl. pdf. jegyzet,
ppt, könyv, cikk,
video fájl, online teszt

elérhetősége
pl. intézeti
honlap, fb
csoport, Moodle
felület

2020.
04.1404.30.
között
2020.04.
14-04.30.
között

2020.
05.1806.27.
között
2020.
05.1806.27.
között
folyamat
osan a
megbesz
éltek
szerint,
legkésőb
b 2020.
május
13-ig

Pdf könyv

E-mailben
átküldve, Driveon

Pdf könyv

E-mailben
átküldve, Driveon

e-mail,
skype,
MEMOOC-eLC
vagy Zoom

Pdf könyv

E-mailben
átküldve, Driveon

e-mail, skype
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dr. Molnár Ágnes

BTKVAL209

Diplomamunka szeminárium I.

beadandók,
dolgozat

dr. Molnár Ágnes

BTKVAN407

Diplomamunka szeminárium III.

beadandó
dolgozat

dr. Molnár Ágnes

BTKVAL407

Diplomamunka szeminárium III.

beadandó
dolgozat

dr. Molnár Ágnes

BTKVAN211

Terepmunka III.

dr. Molnár Ágnes

BTKVAL211

Terepmunka III.

Beszámoló írása
Beszámoló írása
(terepkutatási
eredmények vagy
kutatási terv)
Beszámoló írása
(terepkutatási
eredmények vagy
kutatási terv)

2020.04.
14-04.28
között
2020.04.
14-04.28.
között
2020.04.
14-04.28.
között

2020.
05.07-én
vagy
hallgatói
igény
szerint
megtarta
ndó
konzultá
ció,
2020.
május
13-ig
2020.
május
13-ig
2020.
május
13-ig

2020.04.
14-04.28.
között

2020.
május
13-ig

Pdf könyv

E-mail, Drive

E-mail, skype

Pdf könyv

E-mailben
átküldve, Driveon
E-mailben
átküldve, Driveon
E-mailben
átküldve, Driveon

e-mail, skype

E-mailben
átküldve, Driveon

e-mail, skype

Pdf könyv

e-mail, skype

e-mail, skype
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dr. R. Nagy József egyetemi docens
E-mail: jozsef.r.nagy@gmail.com
Oktató neve,
elérhetősége
(név, email cím)

Oktatott tárgy
neptun kódja

címe

R. Nagy József;
jozsef.r.nagy@gmail.com

BTKLSPED410M

Videotréning

R. Nagy József;
jozsef.r.nagy@gmail.com

BTKVAL204

Világ népei I. – Afrika

R. Nagy József;
jozsef.r.nagy@gmail.com

BTKVAN203

Az antropológiai
dokumentumfilm
módszertana

R. Nagy József;
jozsef.r.nagy@gmail.com

BTKVAN204

Világ népei I. – Afrika

R. Nagy József;
jozsef.r.nagy@gmail.com

BTMMKL20

Filmtörténet 7. (nem fikciós
filmek elemzése)

R. Nagy József;
jozsef.r.nagy@gmail.com

BTMMKL30

Stúdiógyakorlat:
szerkesztés, editálás

Beszámolási
kötelezettség
pl. szóbeli vizsga
skpe-on,
beadandó
dolgozat, online
teszt stb.

Határidő(k)

Elektronikusan átadott anyagok

végzős
hallgatók
számára

nem
végzős
hallgatók
számára

jellege
pl. pdf. jegyzet,
ppt, könyv, cikk,
video fájl, online teszt

elérhetősége
pl. intézeti
honlap, fb
csoport, Moodle
felület

saját készítésű
tréningvideo
online szóbeli
elemzése
írásbeli online
vizsga

2020.04.
09.

2020.05.
15.

saját készítésű
video fájl

2020.06.
27.

kiadott
dokumentumfilm
ek online szóbeli
elemzése
írásbeli online
vizsga

-

2020.05.
15.

online
elérhetőségű
szakszövegek és
videók
online
elérhetőségű
videók

(személyiségi
jogok miatt)
privát elérésű
Youtube video
Youtube;
honlapok

-

2020.06.
27.

kiadott
dokumentumfilm
ek online szóbeli
elemzése
kiadott fényképes
és filmes

2020.04.
09.

2020.05.
15.

2020.04.
09.

2020.05.
15.

online
elérhetőségű
szakszövegek és
videók
online
elérhetőségű
szakszövegek és
videók
online
elérhetőségű

A hallgatókkal
való
kommunikáció
módja,
csatornája pl. email, Moodle,
Sykpe, Microsoft
Classroom,
facebook csoport
stb.
Neptun
üzenőfelület és Email
Neptun
üzenőfelület és Email

Youtube;
Indavideo;
Classroom
felület
Youtube;
honlapok

Classroom és Email

Youtube;
Indavideo;
honlapok

E-mail

Youtube;
Indavideo;

E-mail és telefon

Neptun
üzenőfelület és Email
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R. Nagy József;
jozsef.r.nagy@gmail.com

BTSCN409

Módszertan gyakorlat VI.
(Pályázás, monitoring)

R. Nagy József;
jozsef.r.nagy@gmail.com

BTSCN4409

Módszertan gyakorlat VI.

R. Nagy József;
jozsef.r.nagy@gmail.com

BTTON603MUS

Vizuális látványrögzítés

feladatok otthoni
elvégzése
kiadott fényképes
és filmes
feladatok otthoni
elvégzése
kiadott fényképes
és filmes
feladatok otthoni
elvégzése
kiadott fényképes
és filmes
feladatok otthoni
elvégzése

2020.04.
09.

2020.05.
15.

-

2020.05.
15.

2020.04.
09.

2020.05.
15.

szakszövegek és
videók
online
elérhetőségű
szakszövegek és
videók
online
elérhetőségű
szakszövegek és
videók
online
elérhetőségű
szakszövegek és
videók

honlapok
Youtube;
Indavideo;
honlapok

Neptun
üzenőfelület és Email

Youtube;
Indavideo;
honlapok

Neptun
üzenőfelület és Email

Youtube;
Indavideo;
honlapok

Neptun
üzenőfelület és Email

dr. Simon Zoltán egyetemi adjunktus
E-mail: nyarad@gmail.com
Oktató neve,
elérhetősége
(név, email cím)

Dr. Simon Zoltán
nyarad@gmail.com

Oktatott tárgy
neptun
kódja

címe

BTKVAN405

Esettanulmányok az
alkalmazott antropológia
köréből

Beszámolási
kötelezettség
pl. szóbeli vizsga
skpe-on,
beadandó
dolgozat, online
teszt stb.

A kurzus a félév
kezdete óta
Miskolci Egyetem
online kurzusának
az E-learning

Határidő(k)
végzős
hallgatók
számára

2020.
április
09.

nem
végzős
hallgatók
számára

Elektronikusan átadott anyagok
jellege
pl. pdf. jegyzet,
ppt, könyv, cikk,
video fájl, online teszt

 A hallgatók
PPT formában
kapták meg a
TANULÁSI
TERVET

elérhetősége
pl. intézeti
honlap, fb
csoport, Moodle
felület

A hallgatókkal
való
kommunikáció
módja,
csatornája pl. email, Moodle,
Sykpe, Microsoft
Classroom,
facebook csoport
stb.

12
MOODLE
felületén fut

 A hallgatók
minden óráról
TANULÁSI
NAPLÓT
vezetnek
 A hallgatók a
félév végén
ONLINE
TESZTFELADATO
T töltenek ki
 Az órák, illetve
az oktatói
eligazítások
SKYPE –os
megbeszélések
keretében
zajlanak

Dr. Simon Zoltán
nyarad@gmail.com

BTKVAN402

Világ népei III. Óceánia és
Ausztrália (levelező)

Kollokvium
teljesítésének
módja,
értékelése:
beadandó
dolgozat
megírása, szóban
történő
megvédése. online felületen
(Skype)
ppt megosztása
és rövid
bemutatása a

2020.
április
27.

Távoktatásban
bekövetkező
módosítás,
tananyagtartal
mi kiegészítés
A témákat
távoktatásban
tartom meg
(Skype)
Google
Classroom

13
videokonferenciá
n

Dr. Simon Zoltán
nyarad@gmail.com

Dr. Simon Zoltán
nyarad@gmail.com

BTKVAL402

BTKVAL208

Világ népei III. Óceánia és
Ausztrália (nappali)

Világ népei II. Ázsia

Kollokvium
teljesítésének
módja,
értékelése:
beadandó
dolgozat
megírása, szóban
történő
megvédése. online felületen
(Skype)
ppt megosztása
és rövid
bemutatása a
videokonferenciá
n

Kollokvium
teljesítésének
módja,
értékelése:
beadandó
dolgozat
megírása, szóban

2020.
április
27.

A témákat
távoktatásban
tartom meg, a
félév elején
kialakított
levelező
órarendnek
megfelelően, a
hallgatókkal
egyeztetve - online óra

Távoktatásban
bekövetkező
módosítás,
tananyagtartal
mi kiegészítés
A témákat
távoktatásban
tartom meg
(Skype)
Google
Classroom:
2020.
május 18
– június
27.

A témákat
távoktatásban
tartom meg, a
félév elején
kialakított
levelező
órarendnek

14
történő
megvédése. online felületen
(Skype)
ppt megosztása
és rövid
bemutatása a
videokonferenciá
n

Dr. Simon Zoltán
nyarad@gmail.com

BTKVAN208

Világ népei II. Ázsia

Dr. Simon Zoltán
nyarad@gmail.com

BTMMK206

Vizuális kommunikáció

Kollokvium
teljesítésének
módja,
értékelése:
beadandó
dolgozat
megírása, szóban
történő
megvédése. online felületen
(Skype)
ppt megosztása
és rövid
bemutatása a
videokonferenciá
n
on-line
beszámoló
Kollokvium
teljesítésének

megfelelően, a
hallgatókkal
egyeztetve - online óra

2020.
május 18
– június
27.

Távoktatásban
bekövetkező
módosítás,
tananyagtartal
mi kiegészítés
A témákat
távoktatásban
tartom meg
(Skype)
Google
Classroom:
Távoktatásban
bekövetkező
módosítás,
tananyagtartal
mi kiegészítés
A témákat
távoktatásban
tartom meg
(Skype)
Google
Classroom:

ppt megosztása
és rövid
bemutatása a

15
módja,
értékelése:
beadandó
dolgozat
megírása, szóban
történő
megvédése. online felületen
(Skype)
ppt megosztása
és rövid
bemutatása a
videokonferenc

videokonferenci
án
Távoktatásban
bekövetkező
módosítás,
tananyagtartal
mi kiegészítés
A témákat
távoktatásban
tartom meg
(Skype)
Google
Classroom:

Török Zsuzsanna mesteroktató
E-mail: torok.zsuzsanna@cinefest.hu
Oktató neve,
elérhetősége
(név, email cím)

Oktatott tárgy
neptun
kódja

címe

Beszámolási
kötelezettség
pl. szóbeli vizsga
skpe-on,
beadandó
dolgozat, online
teszt stb.

Határidő(k)
végzős
hallgatók
számára

nem
végzős
hallgatók
számára

Elektronikusan átadott anyagok
jellege
pl. pdf. jegyzet,
ppt, könyv, cikk,
video fájl, online teszt

elérhetősége
pl. intézeti
honlap, fb
csoport, Moodle
felület

A hallgatókkal
való
kommunikáció
módja,
csatornája pl. email, Moodle,
Sykpe, Microsoft
Classroom,
facebook csoport
stb.
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Török Zsuzsanna
torok.zsuzsanna@cin
efest.hu

BTKETN205

Közép-Európai
filmek,
filmművészet,
politika,
történelem és identitás a
filmművészetben

beadandó
dolgozat

-

05.12.

BTKVAN406

Idegen
nyelvű
kompetenciák

beadandó
dolgozat

04.10.

-

szakmai

ppt, videó fájl Google
Classrom és
tanszéki
FB csoport,
honlap (BTKKVAT)
pdf jegyzet, Google
videó fájl
Classroom
FB csoport

Google
Classroom, email,
FB
csoport

Google
Classroom, email,
FB
csoport
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BTKVAN403

Világ népei IV. Amerika

beadandó
dolgozat

04.10.

beadandó
dolgozat

04.10.

Média,
-mozgókép
menedzsment - módszertani
ismeretek és gyakorlat

beadandó
dolgozat

04.10.

BTKVAL406

Idegen
nyelvű
kompetenciák

beadandó
dolgozat

04.10.

-

BTKVAL403

Világ népei IV. Amerika

beadandó
dolgozat

04.10.

-

BTKVAN213

BTMMKL24

Kultúramarketing és turizmus

szakmai

-

-

-

pdf jegyzet, Google
videó fájl
Classroom

pdf jegyzet, Google
videó fájl
Classroom
FB csoport
pdf jegyzet, Google
videó fájl
Classroom
FB csoport
a
kurzus
megtartásra
került
a
kurzus
megtartásra
került

Google
Classroom,
mail,
csoport
Google
Classroom,
mail,
csoport
Google
Classroom,
mail,
csoport
e-mail

e-mail

eFB

eFB

eFB
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Filozófiai Tanszék oktatói
dr. Gáspár Csaba László egyetemi docens
E-mail: cslgasper@gmail.com
Oktató neve,
elérhetősége
(név, email cím)

Gáspár Csaba László
cslgaspar@gmail.com
30 / 23 888 94

Oktatott tárgy
neptun
kódja

címe

Beszámolási
kötelezettség
pl. szóbeli vizsga
skpe-on,
beadandó
dolgozat, online
teszt stb.

Határidő(k)

Elektronikusan átadott anyagok

végzős
hallgatók
számára

nem
végzős
hallgatók
számára

jellege
pl. pdf. jegyzet,
ppt, könyv, cikk,
video fájl, online teszt

elérhetősége
pl. intézeti
honlap, fb
csoport, Moodle
felület

A hallgatókkal
való
kommunikáció
módja,
csatornája pl. email, Moodle,
Sykpe, Microsoft
Classroom,
facebook csoport
stb.

ZTINTOFIL
O2

Filozófia 2

szóbeli vizsga
skype-on

-

3

pdf jegyzet,
könyv

intézeti
honlap

email, Neptun

ZTINEOFIL
O2
ZTHONFIL
OCV
ZTELTBFIL
O2
ZTBANFIL
O2
ZTBANFIL
O1
ZTBAEFILO
2

Filozófia 2

szóbeli vizsga
skype-on
szóbeli vizsga
skype-on
szóbeli vizsga
skype-on
szóbeli vizsga
skype-on
szóbeli vizsga
skype-on
szóbeli vizsga
skype-on

-

1
1

-

1

-

17

-

1

-

1

intézeti
honlap
intézeti
honlap
intézeti
honlap
intézeti
honlap
intézeti
honlap
intézeti
honlap

email, Neptun

-

pdf jegyzet,
könyv
pdf jegyzet,
könyv
pdf jegyzet,
könyv
pdf jegyzet,
könyv
pdf jegyzet,
könyv
pdf jegyzet,
könyv

FilozófiaCV
Filozófia 2
Filozófia 2
Filozófia 1
Filozófia 2

email, Neptun
email, Neptun
email, Neptun
email, Neptun
email, Neptun
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BTSBN600
K
BTSBN200
F
BTSBN102
A
BTSBL102
A
BTOET4N0
3
BTOET4N0
1
BTOET2N0
2

Kommunikáció szigorlat

BTOET1N0
4
BTFIDN0FV
13

Bevezetés a
vallástudományba
David Hume

Logika 2.
Bevezetés a
vallástudományba
Bevezetés a
vallástudományba
Filozófiai és vallási
antropológia
Etikatörténet 2.
Filozófiatörténet 2.

szóbeli vizsga
skype-on
szóbeli vizsga
skype-on
szóbeli vizsga
skype-on
szóbeli vizsga
skype-on
szóbeli vizsga
skype-on
szóbeli vizsga
skype-on
szóbeli vizsga
skype-on
szóbeli vizsga
skype-on
szóbeli vizsga
skype-on

12

7
1
1
6
9
5
5
1

pdf jegyzet,
könyv
pdf jegyzet,
könyv
pdf jegyzet,
könyv
pdf jegyzet,
könyv
pdf jegyzet,
könyv
pdf jegyzet,
könyv
pdf jegyzet,
könyv
pdf jegyzet,
könyv
pdf jegyzet,
könyv

intézeti
honlap
intézeti
honlap
intézeti
honlap
intézeti
honlap
intézeti
honlap
intézeti
honlap
intézeti
honlap
intézeti
honlap
intézeti
honlap

email, Neptun
email, Neptun
email, Neptun
email, Neptun
email, Neptun
email, Neptun
email, Neptun
email, Neptun
email, Neptun

dr. Bognár László egyetemi docens
E-mail: laszlo.bognar59@gmail.com
Oktató neve, elérhetősége
(név, email cím)

Oktatott tárgy

Beszámolási
kötelezettség

Határidő(k)

Elektronikusan átadott anyagok

A hallgatókkal való
kommunikáció módja,

20
neptun kódja

BTSBN001F
Bognár László
laszlo.bognar59@gmail
.com

BTOET4N05
Bognár László
laszlo.bognar59@gmail
.com

BTMMKN14
Bognár László
laszlo.bognar59@gmail
.com

BTSBN204K
Bognár László
laszlo.bognar59@gmail
.com

BTSBN205K
Bognár László
laszlo.bognar59@gmail
.com

címe

Szövegolvasó
szeminárium

pl. szóbeli vizsga
skpe-on,
beadandó
dolgozat, online
teszt stb.

online
beadandó
dolgozat

végzős
hallgatók
számára

--

nem
végzős
hallgatók
számára

ápr. 8

jellege
pl. pdf. jegyzet,
ppt, könyv, cikk,
video fájl, online teszt

pdf
média-ppt
online
olvasmány és
médiaanyag
Érvelés
online
-márc.
pdf
mestersége
beadandó
18.
média-ppt
dolgozat
online
olvasmány és
médiaanyag
Filmtörténet 1.
online
-ápr. 8
pdf
beadandó
média-ppt
dolgozat
online
olvasmány és
médiaanyag
Kommunikáció
online
ápr. 1.
ápr. 1.
pdf
hermeneutikája beadandó
média-ppt
dolgozat
online
olvasmány és
médiaanyag
Önismeret
és online
márc. 25. ápr. 22. pdf
együttműködés beadandó
és márc. és 24.
média-ppt
dolgozat és 27.
online
online médiaolvasmány és
prezentáció
médiaanyag

elérhetősége
pl. intézeti honlap, fb
csoport, Moodle felület

csatornája pl. e-mail, Moodle,
Sykpe, Microsoft Classroom,
facebook csoport stb.

tanszéki honlap
wetransfer
link

neptun
bollario@uni-miskolc.hu
wetransfer

tanszéki honlap
wetransfer
link

neptun
bollario@uni-miskolc.hu
wetransfer

tanszéki honlap
wetransfer
link

neptun
bollario@uni-miskolc.hu
wetransfer

tanszéki honlap
wetransfer
link

neptun
bollario@uni-miskolc.hu
wetransfer

tanszéki honlap
wetransfer
link

neptun
bollario@uni-miskolc.hu
wetransfer
youtube
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Bognár László
ZTINEOESZT2
laszlo.bognar59@gmail ZTINTOESZT2
.com
ZTBANESZT2
ZTBAEESZT2
ZTELTBESZT2
ZTELEBESZT2
BTMMKL14
Bognár László
laszlo.bognar59@gmail
.com

Esztétika 2. (BBZI)

online
beadandó
dolgozat

ápr. 1

ápr. 29

pdf
tanszéki honlap
média-ppt
wetransfer
online
link
olvasmány és
médiaanyag

neptun
bollario@uni-miskolc.hu
wetransfer

Filmtörténet 1.

online
beadandó
dolgozat

--

ápr. 8

tanszéki honlap
wetransfer
link

neptun
bollario@uni-miskolc.hu
wetransfer

BTMKKL18
Bognár László
laszlo.bognar59@gmail
.com

Filmtörténet 5.

online
beadandó
dolgozat

--

ápr. 8

pdf
média-ppt
online
olvasmány és
médiaanyag
pdf
média-ppt
online
olvasmány és
médiaanyag

tanszéki honlap
wetransfer
link

neptun
bollario@uni-miskolc.hu
wetransfer

Prof. Dr. Hell Judit egyetemi tanár
E-mail: helljudit54@gmail.com

Oktató neve,
elérhetősége

Oktatott tárgy

Beszámolási
kötelezettség

Határidő(k)

Elektronikusan átadott anyagok

A hallgatókkal
való

22
(név, email cím)
Dr. Hell Judit,
helljudit54@gmail.com

neptun
kódja
BTOET6N02
BTOET8N/L0
2

címe
-Biomedicinális etika
(szeminárium), és:
-Individuális etika, társas
kapcsolatok etikája
(szeminárium)

pl. szóbeli vizsga
skpe-on,
beadandó
dolgozat, online
teszt stb.:
mindkét
szeminárium
esetében
2 db beadandó
dolgozat eformátumban

végzős
hallgatók
számára:
-

nem
végzős
hallgatók
számára:
szorgalmi
időszak
végéig

jellege
pl. pdf. jegyzet,
ppt, könyv, cikk,
video fájl, online teszt:
ppt, eszakkönyv, ecikkek

elérhetősége
pl. intézeti
honlap, fb
csoport, Moodle
felület:
intézeti
honlapon és emailen

kommunikáció
módja,
csatornája pl. email, Moodle,
Sykpe, Microsoft
Classroom,
facebook csoport
stb.:
e-mail

Dr.
Hell
Judit BTSBN201
helljudit54@gmail.co F
m

Etikatörténet és ált. etika online-tesztek
(előadás, tömbösítve 2 fő (ZH és vizsga)
számára)

ZH:
május
eleje,
kollokvium:
tavaszi
vizsgaidőszak

ppt

intézeti
e-mail
honlapon és
e-mail-ben

Dr. Hell Judit
helljudit54@gmail.co
m

Bevezetés az etikába (ea. + 1
beadandó
blanded learning)
dolgozat
eformában+vizs
-ga-dolgozat
online
teszt
formában

beadan
-dó:
május
eleje
vizsgadolg.:
jún.
végéig

e-szakkönyv,
e-cikkek

intézeti
e-mail
honlapon és
e-mail-ben

BTGYPL10
3
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Dr.
Hell
Judit BTKUMSZ
helljudit54@gmail.co VN32
m

Kulturális
gendertanulmányok
(szem., 2 fő egyéni
tanrendes számára)

2
beadandó
dolgozat
eformában+ZH
online
teszt
formában
a
tanmenetben
megjelölt
témakörökből

végzősök
szorg.
időszakának
végére

e-cikkek, ppt

intézeti
honlapon

e-mail

dr. Makai Péter egyetemi adjunktus
E-mail: makailp@gmail.com
Oktató neve,
elérhetősége
(Makai Péter –
makailp@gmail.com)

Oktatott tárgy
neptun kódja

címe

Beszámolási
kötelezettség
pl. szóbeli vizsga
skpe-on,
beadandó
dolgozat, online
teszt stb.

Határidő(k)
végzős
hallgatók
számára

nem
végzős
hallgatók
számára

Elektronikusan átadott anyagok
jellege
pl. pdf. jegyzet,
ppt, könyv, cikk,
video fájl, online teszt

elérhetősége
pl. intézeti
honlap, fb
csoport, Moodle
felület

A hallgatókkal
való
kommunikáció
módja,
csatornája pl. email, Moodle,
Skype, Microsoft
Classroom,
facebook csoport
stb.
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Makai Péter

Makai Péter

Makai Péter

Makai Péter

Makai Péter

Makai Péter

Makai Péter

Makai Péter

Makai Péter

BTOET2N04

BTOET4N02

BTOET4N04

BTOET6N03

BTOPED8N04-3

BTOPED8L04

BTOET8N03

BTOET8L03

BTGYPL102

ökológia

általános etika II.

gyakorlati filozófia II.

írásbeli
referátumok,
dolgozat
írásbeli
referátumok,
dolgozat
írásbeli
referátumok

20. századi modern
etikák

írásbeli
referátumok

szakmódszertan II.

projektfeladat

szakmódszertan II.

---

---

pdf

google-drive

e-mail, telefon,
skype, neptun

pdf

google-drive

e-mail, telefon,
skype, neptun

pdf

google-drive

e-mail, telefon,
skype, neptun

---

június
27.

pdf

google-drive

e-mail, telefon,
skype, neptun

---

ápr 30.
máj 31.

pdf

google-drive

e-mail, telefon,
skype, neptun

---

máj 31.

pdf

google-drive

e-mail, telefon,
skype, neptun

---

június
19.

pdf

google-drive

e-mail, telefon,
skype, neptun

április
28.

június
19.

pdf

google-drive

e-mail, telefon,
skype, neptun

---

már 29.
ápr 26.
máj 15.

pdf, elearning

moodle

e-mail, telefon,
moodle,
neptun

projektfeladat

szakdolgozati szemin
II.

konzultáció,
beszámoló

szakdolgozati szemin
II.

konzultáció,
írásbeli
beszámoló
írásbeli
referátumok

bevezetés a
filozófiába [gyped]

---

hetente
ill.
jún 19.
hetente
ill.
jún 19.
hetente
ill.
jún 19.
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dr. Nyírő Miklós egyetemi docens
E-mail: miklosnyiro2011@gmail.com
Oktató neve,
elérhetősége
(név, email cím)

Oktatott tárgy
neptun kódja

címe

Beszámolási
kötelezettség
pl. szóbeli vizsga
skype-on, beadandó
dolgozat, stb.

Határidő(k)
végzős
hallg.
számára

nem végzős
hallgatók
számára
in class /
exam period

jellege
pl. pdf. jegyzet,
ppt, könyv, etc.
book & articles
(pdfs - uploaded)
ppt-s (in progress)
könyvrészletek,
(részben feltöltve)
hangos ppt-k
(folyamatosan)
könyvrészletek
(részben feltöltve)
ppt-k
(folyamatosan)

Dr. Nyírő Miklós
miklosnyiro2011@
gmail.com

BTKETN106

presentation /
Trends of Philosophy in
Central Europe in the 19th + oral exam on Skype
/ Messenger-video
and 20th Century II. lect.

Dr. Nyírő Miklós
miklosnyiro2011@
gmail.com

BTSBN300A

Filozófiatörténet

1 db. házi-esszé
szóbeli vizsga Skype
/Messenger-video

⸺

május 16.
vizsgaidőszak

BTSBN400A

Filozófiatörténet

1 db. házi-esszé /
szóbeli vizsga Skype
/ Messenger-video

⸺

május 16. /
vizsgaidőszak

BTFIDN2FK

Újkori filozófiatörténet

beadandó dolgozat

BTOET6N01

Személyiségetikák

prezentáció / +
szóbeli vizsga Skype
/ Messenger-video

BTKUMKV4N12

Angol nyelvi kulturális
mediációs gyakorlat

Dr. Nyírő Miklós
miklosnyiro2011@
gmail.com
Dr. Nyírő Miklós
miklosnyiro2011@
gmail.com
Dr. Nyírő Miklós
miklosnyiro2011@
gmail.com
Dr. Nyírő Miklós
miklosnyiro2011@
gmail.com
Dr. Nyírő Miklós
miklosnyiro2011@
gmail.com
Dr. Nyírő Miklós
miklosnyiro2011@
gmail.com

⸺

Elektronikusan átadott anyagok

ápril. 9.

⸺

⸺

órán /
vizsgaidőszak

beadandó dolgozat

ápril. 9.

⸺

BTKUMSZV2N21

Tudományos kutatási
gyakorlat I.

beadandó dolgozat

ápril. 9.

⸺

BTKUMSZV3N31

Tudományos kutatási
gyakorlat II.

beadandó dolgozat

ápril. 9.

⸺

elérhetősége
pl. intézeti
honlap, etc.
website of
Philosophy
Institute

A hallgatókkal
való
kommunikáció
módja,
csatornája
Neptun e-mail,
Skype /
Messenger-video

intézeti honlap

Neptun e-mail,
Skype /
Messenger- video

intézeti honlap

Neptun e-mail,
Skype /
Messenger-video

könyv, cikkek
(feltöltve)

intézeti honlap

könyvrészletek
(feltöltve)
segédletek online
elérhetőségei
a
kurzus adatlapján
segédletek online
elérhetőségei
a
kurzus adatlapján
segédletek online
elérhetőségei
a
kurzus adatlapján

intézeti honlap

Neptun e-mail,
Skype /
Messenger-video
Neptun e-mail,
Skype /
Messenger-video

⸺

Neptun e-mail

⸺

Neptun e-mail

⸺

Neptun e-mail
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Dr. Nyírő Miklós
miklosnyiro2011@
gmail.com

BTKUMKV4L12

Angol nyelvi kulturális
mediációs gyakorlat

beadandó dolgozat
(hallgatók
teljesítették)

ápril. 9.

⸺

⸺

⸺

Neptun e-mail

dr. Veres Ildikó egyetemi docens mb. oktató
E-mail: bukkszentkereszt@gmail.com
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