TÁVOKTATÁSI TERV
ANGOL NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET
Dr. Harry E. Bailey
Oktató neve, elérhetősége
(név, email cím)

Oktatott tárgy
neptun
kódja

Dr. Harry E. Bailey
nyeted@uni-miskolc.hu

BTANN408
-01SZM

címe

American Literature 1

BTANN409
-1SZM

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

Weekly
worksheets

Határidő(k)
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

Friday of
given
week

Friday of
given
week

Elektronikusan
elérhető
olvasmányok
linkje
illetve
pdfben, word
formátumú
feladatlapok,
videólinkek

Website:
www.unimiskolc.hu/~ny
eted/btann409.
html

Elektronikusan
elérhető
olvasmányok
linkje
illetve
pdfben, word
formátumú
feladatlapok,
take-home test

Website:
www.unimiskolc.hu/~ny
eted/btann602.
html

Weekly
participation in
online forum

BTANN409
SZM

Elektronikusan átadott anyagok

A hallgatókkal
való
kommunikáció
módja,
csatornája pl. email, Moodle,
Sykpe, Microsoft
Classroom,
facebook csoport
stb.
Email,
website
and
Google
Groups

Test

Dr. Harry E. Bailey
nyeted@uni-miskolc.hu

BTOAN4N0
4
BTANN602
AMI

American Fiction

Weekly
worksheets

Weekly
participation in
online forum
Take-home test

Friday of
given
week

Email,
and
Groups

website
Google

Dr. Harry E. Bailey
nyeted@uni-miskolc.hu

Dr. Harry E. Bailey
nyeted@uni-miskolc.hu

Dr. Harry E. Bailey
nyeted@uni-miskolc.hu

BTANN603
AMI

BTOAN4N0
3

BTOSVLA2
01-1

Ethnic Questions

Language Development Project
2

Essay Writing

BTOSVLA2
02-3

Dr. Harry E. Bailey
nyeted@uni-miskolc.hu

BTANL40801SZM

Submit article
summaries

6 April
2020
On given
due date

Weekly
participation in
online forum

Friday of
given
week

Take-home test

6 April
2020

Weekly
assignments

Thursday
of given
week

2 online quizzes

TBA

Rough draft of
final paper

23 April

Final paper
Weekly
assignments,

Proofreading
rough draft

American Literature 1

Final essay
Weekly
worksheets

Weekly
participation in
online forum

a

Friday of
given
week

14 May
Friday of
given
week

3 April

17 April

10 April

24 April
Friday of
given
week

Elektronikusan
elérhető
olvasmányok
linkje
illetve
pdfben,
takehome test

Website:
www.unimiskolc.hu/~ny
eted/btann603.
html

Email, website és
Google Groups

Elektronikusan
elérhető
olvasmányok
linkje
illetve
pdfben, word
formátumú
feladatlapok,
online kvizek

Website:
www.unimiskolc.hu/~ny
eted/btoan4n03
.html

Email, website és
Google Groups

Elektronikusan
elérhető
olvasmányok
linkje
illetve
pdfben, word
formátumú
feladatlapok

Website:
www.unimiskolc.hu/~ny
eted/btosvla201
.html

Email, website és
Google Groups

Elektronikusan
elérhető
olvasmányok
linkje
illetve
pdfben, word
formátumú

Website:
www.unimiskolc.hu/~ny
eted/btanl409.h
tml

Email, website és
Google Groups

Take-home test

Dr. Harry E. Bailey
nyeted@uni-miskolc.hu

BTOAN8V0
7

Creative Writing

Weekly
online
assignments
Weekly
participation in
online forum

April 24

Megjelölt heti
határidők

feladatlapok,
take-home test

Elektronikusan
elérhető
olvasmányok
linkje
illetve
pdfben

Website:
www.unimiskolc.hu/~ny
eted/btoan8v07
.html

Email, website és
Google Groups

TÁVOKTATÁSI TERV
Dósa Attila
Oktató neve,
elérhetősége
(név, email cím)

Oktatott tárgy
neptun
kódja

címe

Dr. Dósa Attila
a_dosa@hotmail.com

BTANN4071SZM

Romantic Literature and Culture

Dr. Dósa Attila
a_dosa@hotmail.com

BTANN6041SZM

Contemporary Literature

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

heti beadványok

hetente
04.17-ig

hetente
05.05-ig

jegyzet,
feladatlap

heti beadványok

hetente
04.17-ig

---

jegyzet,
feladatlap

http://angol.uni
miskolc.hu/inde
x.php/britishliterature-inthe-18th-and19th-centuries/
és
https://new.ed
modo.com/grou
ps/eng-lit-2romanticismmon-31103247
http://angol.uni
miskolc.hu/inde
x.php/oktatok/d
r-dosaattila/english-

A hallgatókkal
való
kommunikáció
módja,
csatornája pl. email, Moodle,
Sykpe, Microsoft
Classroom,
facebook csoport
stb.
Email:
lásd
tanszéki honlap +
Edmodo.com

Email:
lásd
tanszéki honlap +
Edmodo.com

Dr. Dósa Attila
a_dosa@hotmail.com

BTANN6011ANI

Muriel Spark

heti beadványok

hetente
04.17-ig

---

jegyzet,
feladatlap

Dr. Dósa Attila
a_dosa@hotmail.com

BTANN4021ANI

Gothic Novel

heti beadványok

---

hetente
05.05-ig

jegyzet,
feladatlap

literature-20thc-ii/
és
https://new.ed
modo.com/grou
ps/eng-lit-4contemp-litmon-31103268
és
https://new.ed
modo.com/grou
ps/eng-lit-4contemp-litthu-31103290
http://angol.uni
miskolc.hu/inde
x.php/oktatok/d
r-dosaattila/murielspark/
és
https://new.ed
modo.com/grou
ps/spark31103315
http://angol.uni
miskolc.hu/inde
x.php/oktatok/d
r-dosaattila/gothicfiction/
és
https://new.ed
modo.com/grou

Email:
lásd
tanszéki honlap +
Edmodo.com

Email:
lásd
tanszéki honlap +
Edmodo.com

Dr. Dósa Attila
a_dosa@hotmail.com

BTANN602S
ZM

Interpreting
Translation

Dr. Dósa Attila
a_dosa@hotmail.com

BTOAN6L01

Dr. Dósa Attila
a_dosa@hotmail.com

BTANL6041SZM

/

Literary

heti beadványok

hetente
04.17-ig

---

fordítandó
szöveg

Contemporary Literature

heti beadványok

hetente
04.17-ig

---

jegyzet,
feladatlap

Contemporary Literature

heti beadványok

hetente
04.17-ig

---

jegyzet,
feladatlap

ps/gothic-novel31103310
https://new.ed
modo.com/grou
ps/lit-transinterpr-thu31103276
http://angol.uni
miskolc.hu/inde
x.php/oktatok/d
r-dosaattila/englishliterature-20thc-ii/
és
https://new.ed
modo.com/grou
ps/eng-lit-4contemp-lit-fri31103297
http://angol.uni
miskolc.hu/inde
x.php/oktatok/d
r-dosaattila/englishliterature-20thc-ii/
és
https://new.ed
modo.com/grou
ps/eng-lit-4contemp-lit-fri31103297

Email:
lásd
tanszéki honlap +
Edmodo.com

Email:
lásd
tanszéki honlap +
Edmodo.com

Email:
lásd
tanszéki honlap +
Edmodo.com

Dr. Dósa Attila
a_dosa@hotmail.com

BTOSVLA204
-1

Contemporary Poetry

heti beadványok

hetente
04.17-ig

---

jegyzet,
feladatlap

Dr. Dósa Attila
a_dosa@hotmail.com

BTOSVLA403
-3

Contemporary Poetry

heti beadványok

hetente
04.17-ig

---

jegyzet,
feladatlap

http://angol.uni
miskolc.hu/inde
x.php/oktatok/d
r-dosaattila/scottishpoetry-20thcentury/
és
https://new.ed
modo.com/grou
ps/contempbritish-poetryfri-31103390
http://angol.uni
miskolc.hu/inde
x.php/oktatok/d
r-dosaattila/scottishpoetry-20thcentury/
és
https://new.ed
modo.com/grou
ps/contempbritish-poetryfri-31103390

Email:
lásd
tanszéki honlap +
Edmodo.com

Email:
lásd
tanszéki honlap +
Edmodo.com

TÁVOKTATÁSI TERV
Láng Viktória
Oktató neve,
elérhetősége
(név, email cím)

Láng Viktória
aitlang@uni-miskolc.hu
britishamhistory2@gmail.
com

Oktatott tárgy

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

neptun kódja

címe

BTOAN2N05-1
BTOAN2L05-1
BTANN209-1ALM
BTANL209-1ALM

Introduction to American
History

Quiz

Határidő(k)
végzős
hallgatók
számára

nem
végzős
hallgatók
számára

hetente

Google
classroomban
feltöltött anyag
önálló
feldolgozása

Elektronikusan átadott anyagok

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

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

elérhetősége
pl. intézeti
honlap, fb
csoport,
Moodle felület

ppt
video
online test
feladatlapok

Google
Classroom

ppt
video
online test
cikkek
feladatlapok
ppt
video
online test
cikkek
feladatlapok

Google
Classroom

e-mail
Google Classroom

Google
Classroom

e-mail
Google Classroom

május 29
Láng Viktória
aitlang@uni-miskolc.hu
britishamhistory2@gmail.
com

BTOAN4N05
BTOAN4L05
BTAMM410SZM
BTANN411SZM

American
Culture

History

and

Láng Viktória
aitlang@uni-miskolc.hu
britishamhistory2@gmail.
com

BTANN404AMI
BTANN405AM
BTANL404AM
BTANL405AM

Role of the USA in the 20th
Century

Online test
Beadandó
feladatlapok
online test
Beadandó
feladatlapok
Google
classroomban
feltöltött anyag
önálló
feldolgozása

hetente

május /
június
hetente

május 14
online test
május 31

Láng Viktória
aitlang@uni-miskolc.hu
britishamhistory2@gmail.
com

BTOAN2N11-03
BTANN203ALM-1
BTANL203ALM-1

Láng Viktória
aitlang@uni-miskolc.hu
britishamhistory2@gmail.
com

BTOAN2N10-03
BTANN221ALM-1
BTANL220ALM-1

Láng Viktória
aitlang@uni-miskolc.hu
britishamhistory2@gmail.
com

BTANN514SZM
BTANN606SZM

Láng Viktória
aitlang@uni-miskolc.hu
britishamhistory2@gmail.
com

BTOSVLA203-3

Láng Viktória
aitlang@uni-miskolc.hu
britishamhistory2@gmail.
com

BTANN605SZM

Integrated Skills 2.

Beadandó
dolgozat
Beadandó
feladatlapok

hetente

Online test

május 11

Beadandó
feladatlapok

hetente

Online Test

május 13

Beadandó
feladatlapok

hetente

PPT

május 15

Postcolonial British
History

Beadandó
dolgozat

május 31

Thesis Consultation

konzultáció

hetente

Listening 2.

Oral Communication

feladatlapok
könyv
online test

Google
Classroom

e-mail
Google Classroom

feladatlapok
video
online test

Google
Classroom

e-mail
Google Classroom
Messenger Video

feladatlapok
cikk
ppt
video

Google
Classroom

e-mail
Google Classroom
Messenger Video

ppt
video
cikk
könyv

Google
Classroom

e-mail
Google Classroom

e-mail
Messenger

TÁVOKTATÁSI TERV
Lévai Ruth Karin
Oktató neve, elérhetősége
(név, email cím)

Oktatott tárgy
neptun
kódja

Lévai Ruth Karin
ruthkarinlevai@gmail.com

címe
Integrált nyelvi készség 2

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

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

Edmodo

Integrált nyelvi készség 2

heti házi feladat, 2
online teszt

0

8

könyv,
teszt

A romantika irodalma

heti házi feladat,
fogalmazás, ppt

12

15

ppt, könyv, cikk,
video fájl

intézeti honlap,
Edmodo

e-mail, Edmodo

Lévai Ruth Karin
ruthkarinlevai@gmail.com

BTANN203
ALM-1
BTOAN2N1
1-03
BTANN407
-1SZM,
BTANN407
SZM
BTANN408
PER

Nyelv, gondolat és kultúra

10

29

ppt, video fájl

intézeti honlap,
Edmodo,
Skype

e-mail, Edmodo

Lévai Ruth Karin
ruthkarinlevai@gmail.com

BTANN409
PER

Nyelv, gondolat és kultúra

18

27

ppt, video fájl

intézeti honlap,
Edmodo

e-mail, Edmodo

Lévai Ruth Karin
ruthkarinlevai@gmail.com

BTANL203
ALM-1,
BTOSVLA2
01-3
BTOAN4N0
2,

Integrált nyelvfejlesztés 2

heti házi feladat,
beadandó
dolgozat,
ppt,
szóbeli
vizsga
Skype-on
heti házi feladat,
beadandó
dolgozat, ppt
heti házi feladat, 2
online teszt

0

11

Könyv,
teszt

Edmodo

e-mail, Edmodo

2
beadandó
dolgozat, 3 online

10

14

ppt, cikk, online
teszt

intézeti honlap,
Edmodo, Skype

e-mail, Edmodo

Lévai Ruth Karin
ruthkarinlevai@gmail.com

Lévai Ruth Karin
ruthkarinlevai@gmail.com

Angol irodalom 2,
A romantika irodalma

online

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

online

BTANN406
-1SZM
Lévai Ruth Karin
ruthkarinlevai@gmail.com

BTOAN6N0
1

Angol Irodalom 4

teszt, fogalmazás,
szóbeli
vizsga
Skype-on
heti házi feladat, 2
beadandó
dolgozat,
fogalmazás, ppt

5

4

ppt,
könyv
részletek

intézeti honlap,
Edmodo

e-mail, Edmodo

TÁVOKTATÁSI TERV
Magnuczné dr. Godó Ágnes
Oktató neve, elérhetősége
(név, email cím)

Oktatott tárgy
neptun
kódja

Magnuczné dr. Godó Ágnes
magnuczagnes@gmail.com

Magnuczné dr. Godó Ágnes
magnuczagnes@gmail.com

BTANN602
-01NYE

BTANL60201NYE

címe

English as a Lingua Franca:
Definition issues,
communication strategies and
implication for ELT

English as a Lingua Franca:
Definition issues,
communication strategies and
implication for ELT

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

Határidő(k)
végzős
hallgatók
számára

1 online dolgozat
teljesítése

2020.
április 6,
17-18 óra
között
(GC)

1 prezentáció
(hangalámondásos ppt)
beadása online

2020.
április 6.

Heti feladatok
beadása online

Megjelölt heti
határidők

1 online dolgozat
teljesítése

2020.
április 6,
17-18 óra
között
(GC)

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

Elektronikusan
elérhető
olvasmányok
linkje
illetve
pdfben, word
formátumú
feladatlapok,
videólinkek,
online teszt

Google
Classroom
csoportban

Elektronikusan
elérhető
olvasmányok
linkje
illetve
pdfben, word
formátumú

Google
Classroom
csoportban

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

email és Google
Classroom

Magnuczné dr. Godó Ágnes
magnuczagnes@gmail.com

BTOAN8N0
1

Az
életkor
szerepe
nyelvtanulásban

a

1 prezentáció
(hangalámondásos ppt)
beadása online

2020.
április 6.

Heti feladatok
beadása online

Megjelölt heti
határidők

Heti online
feladatok
beküldése

Megjelölt heti
határidők

1 óraterv
kidolgozása és
feltöltése a
Google
Classroomba

2020.
április
20.

feladatlapok,
videólinkek,
online teszt

Elektronikusan
elérhető
olvasmányok
linkje
illetve
pdfben, word
formátumú
feladatlapok,
videólinkek,
online teszt

Google
Classroom
csoportban

email és Google
Classroom

Elektronikusan
elérhető
olvasmányok
linkje
illetve
pdfben, word
formátumú
feladatlapok,
videólinkek,
online teszt

Google
Classroom
csoportban

email és Google
Classroom

1 online teszt
2020.
április 24
13 óra
Magnuczné dr. Godó Ágnes
magnuczagnes@gmail.com

BTOSVLA2
03-1
BTOSVLA2
06-2
BTOSVLA2
06-3

Az
életkor
szerepe
nyelvtanulásban

a

Heti online
feladatok
beküldése
1 óraterv
kidolgozása és
feltöltése a
Google
Classroomba
1 online teszt

Megjelölt heti
határidők
2020.
április
20.

2020.
április 24
13 óra
Magnuczné dr. Godó Ágnes
magnuczagnes@gmail.com

BTOAN6N0
3-01

Nyelvelsajátítás

Előadásokhoz
kapcsolódó online
kvízek beadása
Online
vizsga

Magnuczné dr. Godó Ágnes
magnuczagnes@gmail.com

Magnuczné dr. Godó Ágnes
magnuczagnes@gmail.com

BTOAN8N0
2

BTOAN6N
05/BTOA
N6L05

Nyelvi jogok

Prezentációs készségek

írásbeli

Heti
megjelölt
határidő
kre
Vizsgaidő
szakban
kijelölt
időpontban

1 online dolgozat
teljesítése

2020.
április 6,
17-18 óra
között
(GC)

1 prezentáció
(hangalámondásos ppt)
beadása online

2020.
április 6.

Heti feladatok
beadása online

Megjelölt heti
határidők

Heti
online Megjelölt heti
feladatok
határibeadása
dők

Elektronikusan
elérhető
olvasmányok
linkje
illetve
pdfben, word
formátumú
feladatlapok,
videólinkek,
online kvízek,
hangalámondásos ppt
Elektronikusan
elérhető
olvasmányok
linkje
illetve
pdfben, word
formátumú
feladatlapok,
videólinkek,
online teszt

Google
Classroom
csoportban

email és Google
Classroom

Google
Classroom
csoportban

email és Google
Classroom

Elektronikusan
elérhető
olvasmányok
linkje
illetve
pdfben, word

Google
Classroom
csoportban

email és Google
Classroom

1
online 2020.
dolgozat
április
teljesítése
20, 10
óra

Magnuczné dr. Godó Ágnes
magnuczagnes@gmail.com

Gyógypedagógiai szaknyelv 1.

Szabadon
választott
témájú,
tudományosismeretterjesztő
előadás
felkészülési
dokumentációjá
nak beadása,
10-15-perces
előadás
megtartása és
videóra
rögzített
változatának
elküldése, az
előadásról
készült felvétel
és megadott
szempontsor
alapján
önértékelés
készítése
írásban

Előadás
beküldése:
2020.
április
25.

Heti
online
feladatok beadás

Megjelölt heti
határidők

formátumú
feladatlapok,
videólinkek,
online teszt

Önértékelés és
reflexió
beadása
2020.
május
10.

Elektronikusan
elérhető
olvasmányok
linkje
illetve

Google
Classroom
csoportban

email és Google
Classroom

2-3 perces szóbeli
szakmai
profil
bemutatás
feltöltése audio
vagy
videó
formában
Online
szakterminológia
teszt
CV és motivációs
levél
online
beadása

2020.
április 2

2020.
április 9,
14 óra
2020.
május 5.

pdfben, word
formátumú
feladatlapok,
videólinkek,
online teszt

TÁVOKTATÁSI TERV
Mátyás Anikó
Oktató neve,
elérhetősége
(név, email cím)

Mátyás Anikó
ani@favoritnyelvsuli.hu

Oktatott tárgy
neptun kódja

címe

az
BTANN212ALM-1 Bevezetés
angol
nyelvészetbe

Mátyás Anikó
ani@favoritnyelvsuli.hu

BTANN401NYE

Pszicholingviszti
ka

Mátyás Anikó
ani@favoritnyelvsuli.hu

BTOAN10N01-01

Language
Teaching
Perspectives 2.

Mátyás Anikó
ani@favoritnyelvsuli.hu

BTOAN10L03-02

Tananyag
fejlesztés

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

Adott témában prezentációBevezetés
2020. az angol
Válaszok
Pdf (tájékoztató,
nyelvészetbe
tartása
04.20.
feltöltésé ppt);
Hetente egy e-mailben
nek
Docx (minta)
küldött dokumentumot vagy
határidej
ppt-t kell a hallgatóknak
e
feldolgozni, kérdéssorokra
minden
válaszolva
szerda
Hetente egy e-mailben
Válaszok Cikkek
küldött dokumentumot vagy
feltöltésé Ted előadások
ppt-t kell a hallgatóknak
nek
PPTk
feldolgozni, kérdéssorokra
határidej
válaszolva
e
online
minden
hétfő
Részvétel Skype órákon
2020.
PPT-k
projekt dokumentálása
április 16. Cikkek
emailben küldve
mikro tanítás bemutatása
Skypeon
Részvétel Skype órán
április 16. PPT-k
Cikkek

elérhetősége
pl. intézeti
honlap, fb
csoport, Moodle
felület

Google
Classroom;
e-mail

Google
Classroom-ban
megadott linkek
email

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

Google
Classroom, email

Skype, email

email

Skype, email

Mátyás Anikó
ani@favoritnyelvsuli.hu

BTOSVLA401-3

Nyelvpedagógiai
perspektívák

Részvétel Skype órákon

-

május 7.

Mátyás Anikó
ani@favoritnyelvsuli.hu

BTANN401SZM

Írásbeli
kommunikációs
készségek (Nonkontakt)

Adott témában két essszé
elkészítése

-

Minden
pénteken
.

Mátyás Anikó
ani@favoritnyelvsuli.hu

BTOSVLA108-1

Szakmódszertan
I.

mikrotanítás Skypeon
bemutatva (25%)
ötlettár emailben küldve
projekt formátumban

-

Minden
pénteken
.

Mátyás Anikó
ani@favoritnyelvsuli.hu

BTOPED8N03-1

Szakmódszertan
II. (I. szak angol)

PPT-k
TED videók
Cikkek
PPT-k
TED videók
Cikkek
Gyakorló
feladatok word
formátumban
PPT-k
TED videók
Cikkek
Gyakorló
feladatok word
formátumban
PPT-k
TED videók
Cikkek
Gyakorló
feladatok word
formátumban

email

Skype, email

linkek emailben

email

linkek emailben

email

TÁVOKTATÁSI TERV
Nagano Robin Lee
Oktató neve,
elérhetősége
(név, email cím)

ANGLISZTIKA - nappali
Nagano Robin Lee
btk.mfi.nagano@gmail.co
m

Oktatott tárgy
Neptun kódja

címe

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

Határidő(k)
nem
végzős
hallgatók
számára

jellege

pdf
docx (feladat
lapok)
online tesztek
video
pdf (ppt)
video
docx
(feladatlapok)
online tesztek
pdf (ppt)
video
docx
(feladatlapok)
online tesztek
pdf
videók
docx

Google
Classroom

Google
Classroom,
Zoom(?)

Google
Classroom

Google
Classroom

Google
Classroom

Google
Classroom

Google
Classroom

Google
Classroom

pdf
videók
docx

Google
Classroom

Google
Classroom

Integrált nyelvi
készség 2.

Tesztek, feladatlapok, írásos
beszámolók, prezentáció
(felvétel), kiscsoportos online beszámolók

-

Heti
rendszer
ességgel
05.07-ig

Nagano Robin Lee
btk.mfi.nagano@gmail.co
m

BTANL214-1ALM

Bevezetés a
fonetikába 2.

Beadandó (feladatlapok);
tesztek (via Google
Classroom);
Hallgatói felvételek

-

Heti
rendszer
ességgel
05.08-ig

Nagano Robin Lee
btk.mfi.nagano@gmail.co
m

BTANN214-1ALM;
BTANN214ALM;
BTANN211MIN

Az angol kiejtés
alapjai 2.

Beadandó (feladatlapok);
tesztek (via Google
Classroom);
Hallgatói felvételek

Heti
rendszer
ességgel
04.07-ig

Heti
rendszer
ességgel
05.08-ig

Nagano Robin Lee
btk.mfi.nagano@gmail.co
m

BTANN601NYE-1;
BTANN601NYE;

Pragmatika

(1) Feladatlapok, online
tesztek; (2) beszámoló egy
tudományos cikkről

(1) heti
(2) 04.06.

-

BTANL601NYE-1

Pragmatika

(1) Feladatlapok, online
tesztek; (2) beszámoló egy
tudományos cikkről

(1) heti
(2) 04.06.

-

elérhetősége

A hallgatókkal
való
kommunikáci
ó módja,
csatornája

végzős
hallgatók
számára

BTANN203ALM-1

ANGLISZTIKA - levelező
Nagano Robin Lee
btk.mfi.nagano@gmail.co
m

Elektronikusan átadott
anyagok

Nagano Robin Lee
btk.mfi.nagano@gmail.co
m

BTANL214-1ALM

Bevezetés a
fonetikába 2.

Beadandó (feladatlapok);
tesztek (via Google
Classroom);
Hallgatói felvételek

-

Heti
rendszer
ességgel
05.08-ig

BTOAN2N11-03

Integrált nyelvi
készségek 2.

-

Heti
rendszer
ességgel
05.07-ig

Nagano Robin Lee
btk.mfi.nagano@gmail.co
m

BTOAN2N04-01;
BTOAN2L04-01;

Bevezetés a
fonetikába 2.

-

Nagano Robin Lee
btk.mfi.nagano@gmail.co
m

BTOAN10N02;
BTOAN10L02

Pragmatika

Tesztek, feladatlapok,
beszámolók írásban,
prezentáció (felvétel),
kiscsoportos on-line
beszámolók
Beadandó (feladatlapok);
tesztek (via Google
Classroom);
Hallgatói felvételek
Feladatlapok, online tesztek
beszámoló egy tudományos
cikkről

Heti
rendszer
ességgel
05.08-ig
Heti
rendszer
ességgel
05.08-ig

BTOSVLA204-3;
BTOSVLA202-1

Haladó angol
kiejtés

Feladatlapok, szakirodalmi
bemutatás, osztálytermi
feladatok kidolgozása,
online teszt

04.24

05.

BTOSVLA308-2;
BTOSVLA302-1-3

Bevezetés a
szakmai
idegennyelv
oktatásba

feladatlapok, beszámolók
írásban, online teszt/szóbeli
vizsga

04.08.

-

OSZTATLAN
Nagano Robin Lee
btk.mfi.nagano@gmail.co
m

TANŐSVÉNY (45, 88, 100)
Nagano Robin Lee
naganorobin@gmail.com

Nagano Robin Lee
btk.mfi.nagano@gmail.co
m

-

online tesztek
pdf (ppt)
video
docx
(feladatlapok)
online tesztek

Google
Classroom

Google
Classroom

pdf
docx (feladat
lapok)
online tesztek
videok
pdf (ppt)
video
docx
(feladatlapok)
pdf
video
docx

Google
Classroom

Google
Classroom,
Zoom(?)

Google
Classroom

Google
Classroom

Google
Classroom

Google
Classroom

pdf
docx (feladat
lapok)
online tesztek
videok
pdf
docx
video
online tesztek

Google
Classroom

Google
Classroom

Google
Classroom

Google
Classroom

TÁVOKTATÁSI TERV
Dr. Pataki Éva
Oktató neve, elérhetősége
(név, email cím)

Oktatott tárgy
neptun kódja

Dr. Pataki Éva
vicapataki76@gmail.com

BTOAN6N02

címe

Amerikai irodalom 3

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

Határidő(k)
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

írásbeli feladatok;

–

03.30.
04.14.
05.04.

ppt jegyzet, pdf
szakirodalom

Google
Classroom Drive

ppt jegyzet, pdf
szakirodalom

Google
Classroom Drive

email,
Google Classroom,
Skype

ppt jegyzet, pdf
szakirodalom

Google
Classroom Drive

email,
Google Classroom,
Skype

szóbeli vizsga
Skype-on
VAGY
tudományos
dolgozat
Dr. Pataki Éva
vicapataki76@gmail.com

BTANN403AMI
BTANL403AMI

Autobiographical
Narratives

írásbeli feladatok;

BTANN401ANI-1
BTANL401ANI-1
BTANN401ANI-02
BTANN401-1ANI

British Film

írásbeli feladatok;

szóbeli vizsga
Skype-on

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

05.11.
04.08.

04.01.
04.08.
04.15.
04.22.
04.29.
05. 06.

04.12.
04.08.

05.13.
04.01.
04.15.
04.29.
05.13.

szóbeli vizsga
Skype-on VAGY
tudományos
dolgozat

Dr. Pataki Éva
vicapataki76@gmail.com

Elektronikusan átadott anyagok

Dr. Pataki Éva
vicapataki76@gmail.com

Dr. Pataki Éva
vicapataki76@gmail.com

Dr. Pataki Éva
vicapataki76@gmail.com

BTANN601SZM
BTANL601SZM

Presentation Skills 2

BTOSVLA205-2
BTOSVLA205-3
BTOSVLA205-4

Tradition and
Innovation 2

BTANL205-1ALM

Reading and Writing
2

VAGY
tudományos
dolgozat
VAGY
rövid film és rövid
tudományos
dolgozat
prezentáció
videófelvétele;
önértékelés és
2 másik előadó
értékelése
írásbeli feladatok;
szóbeli vizsga
Skype-on
VAGY
tudományos
dolgozat
írásbeli feladatok;
esszék;
online teszt

04.12.

05.13

04.12.

05.13

04.03.

05.08.

04.08.

05.13.

–

04.24.

–

05.17.
03.27.
04.03.
04.10.
04.17.
05.10.
04.24.

ppt jegyzet, pdf
szakirodalom

Google
Classroom Drive

email,
Google Classroom,
Skype

ppt jegyzet, pdf
szakirodalom

Google
Classroom Drive

email,
Google Classroom,
Skype

ppt jegyzet, pdf
szakirodalom

Google
Classroom Drive

email,
Google Classroom,
Skype

TÁVOKTATÁSI TERV
Sasvári Anna
Oktató neve,
elérhetősége
(név, email cím)

Oktatott tárgy
neptun kódja

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

címe

Nagano Robin Lee
naganorobin@gmail.com,
nyerobin@uni-miskolc.hu
Sasvári Anna
sasvaripanni@gmail.com

BTTG208/A

Szakdolgozati
konzultáció
(angolosoknak)

Sasvári Anna
sasvaripanni@gmail.com

BTOAN2N1104,
BTOAN2L1104

Readings
Contemporary
Topics 2

Sasvári Anna
sasvaripanni@gmail.com

BTANN401SZ
M, BTANL4011SZM

Academic Projects

in

Tervezett szakdolgozat
bemutatása:
1) AB fordítás
2) BA fordítás
3) AB Comment.
4) AB Intro. & summary
5) teljes dolgozat
Hetente egy cikket kell
feltölteni minden
hallgatónak, és három cikkre
kell reagálni a többi hallgató
által feltöltött cikkek közül,
minimum 1 bekezdés
hosszúságban. Félév végén,
a 14. héten egy 500 szavas
esszét kell feltölteni,
bármely témában, a 13
feldolgozott téma közül.
Google Classroom részvétel,
3 esszé (20-20%), és egy 10oldalas tanulmány (40%).

Határidő(k)

Elektronikusan átadott anyagok

A hallgatókkal
való
kommunikáció
módja,
csatornája pl. email, Moodle,
Sykpe, Microsoft
Classroom,
facebook csoport
stb.
Google Classroom
(Jogi szakf. AB); email

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

1) 03.23.
2) 03.30.
3) 04.06.
4) 04.13.
5) 04.20.

-

Pdf (tájékoztató,
ppt);
Docx (minta)

Google
Classroom;
tanszéki honlap

-

Cikkek
feltöltése
: minden
hétfő,
válaszok:
minden
csütörtök
, esszé:
május 14.

Cikkek

Google
Classroom-ban
megadott linkek

Google
Classroom, email

április 16.

1. esszé:
február
27.
2. esszé:

PPT-k

Google
Classroom

Google
Classroom, email

Sasvári Anna
sasvaripanni@gmail.com

BTMFTN2203,
BTMFTL2203

Fordítói fórumok,
intézmények

Sasvári Anna
sasvaripanni@gmail.com

BTMFTN2205
BTMFTL2205

Gazdasági
alapismeretek

Sasvári Anna
sasvaripanni@gmail.com

BTMFTN2207
BTMFTL2207

Tolmácsolástechnik
a BA II.

Sasvári Anna
sasvaripanni@gmail.com

BTMFTN2209
BTMFTL2209

Fordítástechnika BA
I.

Sasvári Anna
sasvaripanni@gmail.com

BTMFTN4405
BTMFTL4405

Irányított
önálló
laborfoglalkozás
fordítóknak II.

Tömbösített órán való
részvétel, beadandó
készítése az órán
elhangzottakból. (2 oldalas
esszé.)
Emailben elküldött anyag
önálló feldolgozása, abból
online vizsga a félév végén
Hetente egy videóanyag
elküldése.

-

március
20.
3. esszé:
április 9.
tanulmá
ny: május
7.
május 7.

-

-

Internetes
anyagok
fordítása. Hetente egy anyag
elküldésen emailben.
A félév során összesen
három, 4-5 perces TedTalk
videó feliratának fordítása.
Egy egyoldalas beadandó
arról, hogy milyen
nehézségekbe ütköztek a
hallgatók a fordítás során,
illetve hogy milyen
forrásanyagot használtak a
nehézségek megoldásához.

-

április 10.

Az
előadás
anyaga PPT-n.

email

email

május 7.

Az
előadás
anyaga PPT-n.

email

email

Minden
pénteken
.
Minden
pénteken
.
-

Online anyagok

linkek emailben

email

Online anyagok

linkek emailben

email

Ted videók

www.ted.com

email

TÁVOKTATÁSI TERV
Szabóné dr. Papp Judit
Oktató neve,
elérhetősége
(név, email cím)

BA nappali
Szabóné dr Papp Judit,
nyejudit@uni-miskolc.hu,
szabonepappjudit@gmail.
com
Szabóné dr Papp Judit,
nyejudit@uni-miskolc.hu,
szabonepappjudit@gmail.
com

Szabóné dr Papp Judit,
nyejudit@uni-miskolc.hu,
szabonepappjudit@gmail.
com
Szabóné dr Papp Judit,
nyejudit@uni-miskolc.hu,
szabonepappjudit@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,
Sykpe, Microsoft
Classroom,
facebook csoport
stb.

BTANN218A
LM
BTANN218A
LM-1
BTANN40401SZM
BTANN404S
ZM
BTANN405S
ZM
BTANN4051SZM
BTANN403N
YE

Descriptive Grammar 2.

szóbeli
vizsga
skype-on, 2 online
teszt

pdf
jegyzet,
handout-ok,
online tesztek

Google
Classroom

e-mail,
Google
Classroom

Syntax 2.

szóbeli
vizsga
skype-on, 2 online
teszt, gyakorlati
jegyért 2 online
teszt,
heti
feladatok
megoldása

pdf
jegyzet,
handout-ok,
online tesztek

Google
Classroom

e-mail,
Google
Classroom

Semantics

szóbeli
vizsga
skype-on, 1 online
teszt

pdf
jegyzet,
handout-ok,
online teszt

Google
Classroom

e-mail,
Google
Classroom

BTANN402N
YE,
BTANN402N
YE-1

Lexicology

1 online teszt, heti
feladatok
megoldása

pdf
jegyzet,
handout-ok,
online teszt

Google
Classroom

e-mail,
Google
Classroom

Szabóné dr Papp Judit,
nyejudit@uni-miskolc.hu,
szabonepappjudit@gmail.
com

BA levelező
Szabóné dr Papp Judit,
nyejudit@uni-miskolc.hu,
szabonepappjudit@gmail.
com
Szabóné dr Papp Judit,
nyejudit@uni-miskolc.hu,
szabonepappjudit@gmail.
com
Szabóné dr Papp Judit,
nyejudit@uni-miskolc.hu,
szabonepappjudit@gmail.
com
Szabóné dr Papp Judit,
nyejudit@uni-miskolc.hu,
szabonepappjudit@gmail.
com
Szabóné dr Papp Judit,
nyejudit@uni-miskolc.hu,
szabonepappjudit@gmail.
com
Szabóné dr Papp Judit,
nyejudit@uni-miskolc.hu,
szabonepappjudit@gmail.
com
osztatlan nappali
Szabóné dr Papp Judit,
nyejudit@uni-miskolc.hu,
szabonepappjudit@gmail.
com

BTANN603S
ZM

Contrastive Linguistics

egyéni
félévi
feladat és heti
feladatok
megoldása

BTANL218AL
M-1

Descriptive Grammar 2.

BTANL2121ALM

Introduction
Linguistics

handout-ok

Google
Classroom

e-mail,
Google
Classroom

szóbeli
vizsga
skype-on, 1 online
teszt

pdf
jegyzet,
handout-ok,
online teszt

Google
Classroom

e-mail,
Google
Classroom

2 online teszt, heti
feladatok
megoldása

pdf
jegyzet,
handout-ok,
online teszt

Google
Classroom

e-mail,
Google
Classroom

BTANL40401SZM

Syntax 2

szóbeli
vizsga
skype-on, 1 online
teszt

pdf
jegyzet,
handout-ok,
online teszt

Google
Classroom

e-mail,
Google
Classroom

BTANN403M
IN

Syntax 2

szóbeli
vizsga
skype-on, 1 online
teszt

pdf
jegyzet,
handout-ok,
online teszt

Google
Classroom

e-mail,
Google
Classroom

BTANL403N
YE

Semantics

szóbeli
vizsga
skype-on, 1 online
teszt

pdf
jegyzet,
handout-ok,
online tesztek

Google
Classroom

e-mail,
Google
Classroom

BTANL4021NYE

Lexicology

1 online teszt, heti
feladatok
megoldása

pdf
jegyzet,
handout-ok,
online teszt

Google
Classroom

e-mail,
Google
Classroom

BTOAN2N09

Angol leíró nyelvtan 2.

szóbeli
vizsga
skype-on, 2 online
teszt

pdf
jegyzet,
handout-ok,
online tesztek

Google
Classroom

e-mail,
Google
Classroom

to

English

félévi
feladat
beadása:
ápr. 5. 24
óráig

Szabóné dr Papp Judit,
nyejudit@uni-miskolc.hu,
szabonepappjudit@gmail.
com
Szabóné dr Papp Judit,
nyejudit@uni-miskolc.hu,
szabonepappjudit@gmail.
com
Szabóné dr Papp Judit,
nyejudit@uni-miskolc.hu,
szabonepappjudit@gmail.
com
Szabóné dr Papp Judit,
nyejudit@uni-miskolc.hu,
szabonepappjudit@gmail.
com
Mesterképzés
45 kredites
Szabóné dr Papp Judit,
nyejudit@uni-miskolc.hu,
szabonepappjudit@gmail.
com
Mesterképzés
100 kredites
Szabóné dr Papp Judit,
nyejudit@uni-miskolc.hu,
szabonepappjudit@gmail.
com

BTOAN2N03
-01

Bevezetés az angol nyelvészetbe

szóbeli
vizsga
skype-on, 1 online
teszt

pdf
jegyzet,
handout-ok,
online tesztek

Google
Classroom

e-mail,
Google
Classroom

BTOAN4N01

Mondattan 2.

2 online teszt, heti
feladatok
megoldása

pdf
jegyzet,
handout-ok,
online tesztek

Google
Classroom

e-mail,
Google
Classroom

BTOAN9N01
-01

Jelentéstan

1 online teszt, heti
feladatok
megoldása

pdf
jegyzet,
handout-ok,
online tesztek

Google
Classroom

e-mail,
Google
Classroom

BTOAN8V06

Lexikológia

szóbeli
vizsga
skype-on, 1 online
teszt,
heti
feladatok
megoldása

pdf
jegyzet,
handout-ok,
online teszt

Google
Classroom

e-mail,
Google
Classroom

BTOSVLA206
-1

Modern nyelvészeti irányzatok

szóbeli
vizsga
skype-on, 1 online
teszt megírása

pdf
jegyzet,
handout-ok,
online teszt

Google
Classroom

e-mail,
Google
Classroom

BTOSVLA402
-3

Modern nyelvészeti irányzatok

szóbeli
vizsga
skype-on, 1 online
teszt megírása

pdf
jegyzet,
handout-ok,
online teszt

Google
Classroom

e-mail,
Google
Classroom

TÁVOKTATÁSI TERV
Julia Váraljai
Oktató neve, elérhetősége
(név, email cím)

Oktatott tárgy
Neptun kódja

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

címe

Határidő(k)
végzős
hallgat
ók
számár
a

Julia Váraljai
juliavaraljai@gmail.com

BTANN2171ALM

Grammar in Use 2

heti feladatok online
Google Classroom; 2
dolgozat
online
Google Classroom

-

Julia Váraljai
juliavaraljai@gmail.com

BTANN2201ALM

Remedial
Language
Development

heti feladatok online
Google Classroom; 2
dolgozat
online
Google Classroom

-

Julia Váraljai
juliavaraljai@gmail.com

BTANN2051ALM

Reading
Writing 2

and

heti feladatok online
Google Classroom; 2
esszé
email
formában; 2 dolgozat
online
Google
Classroom

Elektronikusan átadott anyagok

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

nem végzős
hallgatók
számára

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

elérhetősége
pl. intézeti
honlap, fb
csoport, Moodle
felület

heti feladatok
esetén 3 nap a
feladástól
számítva;
Dolgozatok
19/04/01
19/05/13
heti feladatok
esetén 3 nap a
feladástól
számítva;
Dolgozatok
19/04/01;
19/05/13
heti feladatok
esetén 3 nap a
feladástól
számítva;
esszék:
19/03/13,
19/04/13,

online
PPT,
online
dokumentum,
kurzus könyvek
online
pdf
formában

email, Google
Classroom,

online
PPT,
online
dokumentum,
kurzus könyvek
online
pdf
formában

email, Google
Classroom,

email,
Google
Classroom,
Google Hangouts

online
PPT,
online
dokumentumok
, kurzus könyvek
online
pdf
formában,
YouTube video

email, Google
Classroom,

email,
Google
Classroom,
Google Hangouts

Julia Váraljai
juliavaraljai@gmail.com

BTANN407PER

SSC Oral and
Written
Communication

heti feladatok online
Google Classroom; 1
dolgozat
online
Google Classroom

-

Julia Váraljai
juliavaraljai@gmail.com

BTOAN2N02

Grammar in Use 2

heti feladatok online
Google Classroom; 2
dolgozat
online
Google Classroom

-

Julia Váraljai
juliavaraljai@gmail.com

BTOAN2N07

Remedial
Language
Development

heti feladatok online
Google Classroom; 2
dolgozat
online
Google Classroom

-

Julia Váraljai
juliavaraljai@gmail.com

BTOAN2N10-01

Reading
Writing 2

and

heti feladatok online
Google Classroom; 2
esszé
email
formában; 2 dolgozat
online
Google
Classroom

Dolgozatok:
19/04/10,
19/05/08
heti feladatok
esetén 3 nap a
feladástól
számítva;
Dolgozat
19/05/13

heti feladatok
esetén nap a
feladástól
számítva;
Dolgozatok
19/04/01
19/05/13
heti feladatok
esetén 3 nap a
feladástól
számítva;
Dolgozatok
19/04/01;
19/05/13
heti feladatok
esetén 3 nap a
feladástól
számítva;
esszék:
19/03/13,
19/04/13,
Dolgozatok:
19/04/10,
19/05/08

online
PPT,
online
dokumentumok
, kurzus könyvek
online
pdf
formában,
hanganyag
online elférés
online
PPT,
online
dokumentum,
kurzus könyvek
online
pdf
formában

email, Google
Classroom,

email,
Google
Classroom,
Google Hangouts

email, Google
Classroom,

email,
Google
Classroom,
Google Hangouts

online
PPT,
online
dokumentum,
kurzus könyvek
online
pdf
formában

email, Google
Classroom,

email,
Google
Classroom,
Google Hangouts

online
PPT,
online
dokumentumok
, kurzus könyvek
online
pdf
formában,
YouTube video

email, Google
Classroom,

email,
Google
Classroom,
Google Hangouts

Julia Váraljai
juliavaraljai@gmail.com

BTANL2171ALM

Grammar in Use 2

heti feladatok online
Google Classroom; 2
dolgozat
online
Google Classroom

-

heti feladatok
esetén 3 nap a
feladástól
számítva;
Dolgozatok
19/03/23;
19/04/24

online
PPT,
online
dokumentum,
kurzus könyvek
online
pdf
formában

email, Google
Classroom,

email,
Google
Classroom,
Google Hangouts

Julia Váraljai
juliavaraljai@gmail.com

BTTG207

Számítógépes
terminológiai
projekt

2 projekt munka

19/03/
06
19/04/
03

-

online
PPT,
YouTube video

email, Google
Classroom,

email,
Google
Classroom,
Google Hangouts

TÁVOKTATÁSI TERV
dr. Vraukó Tamás
Oktató neve,
elérhetősége
(név, email cím)

Oktatott tárgy
neptun kódja

címe

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

Határidő(k)
végzős
hallgatók
számára

dr. Vraukó Tamás
vraukotamass@
gmail.com

BTANN609PER20
17

SSC Translation

Heti gyakorló
fordítási
feladatok
beadása online
(e-mailben)

Megjelölt heti
határidők,
április 6tól

dr. Vraukó Tamás
vraukotamass@
gmail.com

BTANN403ANI

British Culture and Society
2
seminar

2 online dolgozat
teljesítése

2020.
április 15,
ápr. 30

Heti feladatok
beadása online

2020.
április 6tól
Megjelölt heti
határidők

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

Pdf,
de
elsősorban
word
formátumú
szövegek
ütemezett
biztosítása
a
hallgatóknak
A hallgatók a
kurzushoz
szükséges
könyvet (James
O’Driscoll:
Britain) a félév
elején
megkapták, de
az
internetes
felületre
is
felkerül. On-line
tesztek
a
dolgozatokhoz

e-mailen
elküldve és az
Edmodo
felületén

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

dr. Vraukó Tamás
vraukotamass@
gmail.com

BTANN603SZM
BTOAN6N04
BTOAN6L04

Contrastive linguistics

Heti on-line
feladatok
beküldése

2 on-line teszt

Megjelölt heti
határidők
2020.
április
16., ápr.
29.

dr. Vraukó Tamás
vraukotamass@
gmail.com

BTANN603PER

Intercultural perspectives
előadás

1 on-line
vizsgateszt

Vizsgaidő
szakban
kijelölt
időpontban

dr. Vraukó Tamás
vraukotamass@
gmail.com

BTANN604PER

Intercultural perspectives
szeminárium

A kiadott könyvfejezetek
elemzése

Heti
megjelölt
határidő
kre

2
on-line
osztályozó teszt

dr. Vraukó Tamás
vraukotamass@
gmail.com

BTANN605PER

Media studies 1 előadás

1 on-line
vizsgadolgozat
teljesítése

Vizsgaidő
szakban
kijelölt
időpontban

A hallgatók a
feladatfüzetet a
félév
elején
megkapták, de
az
on-line
felületre
is
felkerül.

Edmodo
csoportban

e-mail és edmodo

Elektronikusan
elérhető
olvasmányok
linkje illetve pdf
és
word
formátumú
szövegek, online vizsgateszt
Elektronikusan
elérhető
olvasmányok
linkje illetve pdf
és,
word
formátumú
feladatlapok,
videólinkek, online
kvízek,
hangalámondásos ppt
Elektronikusan
elérhető
olvasmányok
linkje
illetve
pdfben, word
formátumú
feladatlapok,

Edmodo
csoportban

e-mail és edmodo

Edmodo
felületen

e-mail és edmodo

Edmodo
felületen

e-mail és Edmodo

dr. Vraukó Tamás
vraukotamass@
gmail.com

BTANN606PER

Media
studies
szeminárium

1,

Heti
on-line
feladatok beadása

Megjelölt heti
határidők
2020.
április 2

2020.
április 9,

videólinkek, online vizsgateszt
Elektronikusan
elérhető
olvasmányok
linkje
illetve
pdfben, word
formátumú
feladatlapok,
on-line
osztályozó teszt

Edmodo
felületen

e-mail és Edmodo

Edmodo
felületen

e-mail és Edmodo

2020.
május 5.
dr. Vraukó Tamás
vraukotamass@
gmail.com

dr. Vraukó Tamás
vraukotamass@
gmail.com

BTOAN7V04-01

Ethnic
questions
in
American society előadás

A félév elején
kiadott, és az
internetes
felületre
is
feltöltött könyvfejezetek
elemzése

Vizsgaidő
szakban
kijelölt
időpontban

BTANN606SZM

Interpreting

On-line
konzultációk
szóbeli
tolmácsolási
feladatok

Megjelölt heti
időponto
kban

és

Elektronikusan
elérhető
olvasmányok
linkje
illetve
pdfben, word
formátumú
feladatlapok,
on-line
vizsgateszt
Az
elektronikusan
elérhetővé tett
audio-fájlok
alapján

Edmodo
felületen
Skype-on

és

e-mailben,
Edmodon és és
Skype-on

