
TÁVOKTATÁSI TERV TÁBLÁZATA 

BARNA LÁSZLÓ 

Oktató neve, 

elérhetősége  

(név, email cím) 

Oktatott tárgy  Beszámolási 

kötelezettség   

pl. szóbeli vizsga 

skpe-on, 

beadandó 

dolgozat, online 

teszt stb. 

Határidő(k) 

 

Elektronikusan átadott anyagok  A hallgatókkal 

való 

kommunikáció 

módja, 

csatornája  pl. e-

mail, Moodle, 

Sykpe, Microsoft 

Classroom, 

facebook csoport 

stb. 

neptun kódja címe végzős 

hallgatók 

számára 

nem 

végzős 

hallgatók 

számára 

jellege 

pl. pdf. jegyzet, 

ppt, könyv, cikk, 

video fájl, on-

line teszt 

elérhetősége  

pl. intézeti 

honlap, fb 

csoport, Moodle 

felület 

Barna László, 

metalepszis@gmail.com 

BTOGE10N04 Médiafigyelés: elektronikus 

és írott sajtó 

Beadandó 

szemináriumi 

dolgozat 

 2020.05.

11. 

PDF-jegyzet, 

ppt, 

könyvfejezet, 

cikk, videó-fájl 

E-mail, FB-

csoport 

E-mail, facebook-

csoport 

Barna László, 

metalepszis@gmail.com 
BTGEN209AM2 Grammatikai gyakorlatok II. Online teszt  2020.05.

11. 
PDF-jegyzet, 

könyvfejezet, 

cikk 

E-mail, FB-

csoport 
E-mail, facebook-

csoport 

Barna László, 

metalepszis@gmail.com 

 

BTGEN204A Germán nyelvek és kultúrák Beadandó 

powerpoint-os 

előadás és 

dolgozat 

 2020.05.

11. 
PDF-jegyzet, 

ppt, 

könyvfejezet, 

cikk, videó-fájl 

E-mail, FB-

csoport 
E-mail, facebook-

csoport 

Barna László, 

metalepszis@gmail.com 
BTOGE8N01 Összehasonlító irodalmi 

elemzés (projekt) 

Beadandó 

szemináriumi 

dolgozat 

 2020.05.

11. 
Könyvfejezet, 

cikk, videó-fájl 
E-mail, FB-

csoport 
E-mail, facebook-

csoport 

Barna László, 

metalepszis@gmail.com 
BTOGE6N01 Fordítási és 

stílusgyakorlatok II. 

Beadandó 

fordítás és 

szemináriumi 

 2020.05.

11. 
Ppt, cikk, 

könyvfejezet 
E-mail, FB-

csoport 
E-mail, facebook-

csoport 

mailto:metalepszis@gmail.com
mailto:metalepszis@gmail.com
mailto:metalepszis@gmail.com
mailto:metalepszis@gmail.com
mailto:metalepszis@gmail.com


dolgozat 

Barna László, 

metalepszis@gmail.com 
BTOGE10N01 Modern irodalomelméletek 

alkalmazás: szövegelemző 

szeminárium 

Beadandó 

szemináriumi 

dolgozat  

 2020.05.

11. 
PDF-jegyzet, 

könyvfejezet, 

cikk 

E-mail, FB-

csoport 
E-mail, facebook-

csoport 

Barna László, 

metalepszis@gmail.com 
BTGER201 A fordítás szövegnyelvészeti 

alapjai 

Fordítás és 

beadandó 

dolgozat 

 2020.05.

11. 
Ppt, 

könyvfejezet, 

cikk, videó-fájl 

E-mail, FB-

csoport 
E-mail, facebook-

csoport 

Barna László, 

metalepszis@gmail.com 
BTOSVLGER100

403 

Összehasonlító irodalmi 

elemzés (projekt) 

Beadandó 

szemináriumi 

dolgozat 

2020.04.

03. 
2020.05.

11. 
Ppt, 

könyvfejezet, 

cikk 

E-mail, FB-

csoport 
E-mail, facebook-

csoport 

Barna László, 

metalepszis@gmail.com 
BTGEN401A Stilisztikai gyakorlatok Beadandó 

szemináriumi 

dolgozat 

 2020.05.

11. 
Könyvfejezet, 

cikk 
E-mail, FB-

csoport 
E-mail, facebook-

csoport 

Barna László, 

metalepszis@gmail.com 

BTGEN424A A német nyelvű irodalom 

tendenciái a 20. században 

Beadandó 

szemináriumi 

dolgozat 

 2020.05.

11. 
Ppt, 

könyvfejezet, 

cikk, videó-fájl 

E-mail, FB-

csoport 
E-mail, facebook-

csoport 

Barna László, 

metalepszis@gmail.com 

BTOSVLGER100

401/BTOGE6L01 

Fordítási és 

stílusgyakorlatok II.  

Beadandó 

fordításszöveg és 

dolgozat 

2020.04.

03. 
2020.05.

11. 
Ppt, 

könyvfejezet, 

cikk 

E-mail, FB-

csoport 
E-mail, facebook-

csoport 

Barna László, 

metalepszis@gmail.com 

BTGER202 Fordítástechnika II.  Beadandó 

fordításszöveg és 

dolgozat 

 2020.05.

11. 
Ppt, 

könyvfejezet, 

cikk 

E-mail, FB-

csoport 
E-mail, facebook-

csoport 

  

Létrehoztam egy másik e-mail címet is: 

 

barnalaszlo1018@gmail.com – a hallgatóktól ide fogom kérni az anyagokat a könnyebb áttekinthetőség kedvéért. 

mailto:metalepszis@gmail.com
mailto:metalepszis@gmail.com
mailto:metalepszis@gmail.com
mailto:metalepszis@gmail.com
mailto:metalepszis@gmail.com
mailto:metalepszis@gmail.com
mailto:metalepszis@gmail.com
mailto:barnalaszlo1018@gmail.com


TÁVOKTATÁSI TERV TÁBLÁZATA 

BAZSÓNÉ DR. SŐRÉS MARIANNA 

Oktató neve, 

elérhetősége  

(név, email cím) 

Oktatott tárgy  Beszámolási 

kötelezettség   

pl. szóbeli vizsga 

skype-on, 

beadandó 

dolgozat, online 

teszt stb. 

Határidő(k) 

 

Elektronikusan átadott anyagok  A hallgatókkal 

való 

kommunikáció 

módja, 

csatornája  pl. e-

mail, Moodle, 

Sykpe, Microsoft 

Classroom, 

facebook csoport 

stb. 

neptun kódja címe végzős 

hallgatók 

számára 

nem 

végzős 

hallgatók 

számára 

jellege 

pl. pdf. 

jegyzet, ppt, 

könyv, cikk, 

video fájl, on-

line teszt 

elérhetősége  

pl. intézeti 

honlap, fb 

csoport, Moodle 

felület 

Bazsóné dr. Sőrés 

Marianna 

soresm69@gmail.com 

BTGEN402AM2 Morfológia 2. szem. online tesztek  2020. 

05.15. 

tankönyv, 

online 

tananyagok 

e-mail vagy 

facebook 

csoport 

e-mail, 
Google Classroom 
vagy facebook 
csoport 

Bazsóné dr. Sőrés 

Marianna 

soresm69@gmail.com 

BTGEN423AM A német nyelvű irodalom 

tendenciái a 20. században 

ea. 

szóbeli vizsga 

skype-on 
 2020. 

05.15. 

előadások 

anyaga ppt, 

online 

elérhető és 

pdf. 

szakirodalom, 

youtube 

irodalmi 

videók 

e-mail vagy 

facebook 

csoport 

e-mail, 
Google Classroom 
vagy facebook 
csoport 
 

Bazsóné dr. Sőrés 

Marianna 

soresm69@gmail.com 

BTGER204 Fordítási gyakorlatok 

magyarról németre szem. 

Fordítások és 

kísérő feladatok 

rendszeres 

küldése 

 2020. 

05.15. 

online 

tananyag: 

Übersetzungs-

werkstatt, 

online 

szótárak 

e-mail vagy 

facebook 

csoport 

Google Classroom 
vagy facebook 
csoport 

mailto:soresm69@gmail.com
mailto:soresm69@gmail.com
mailto:soresm69@gmail.com


Bazsóné dr. Sőrés 

Marianna 

soresm69@gmail.com 

BTOGE6L03 

BTOSVLGER10040

5 

Regionalitás és 

interkulturalitás ea.  

szóbeli vizsga 

skype-on 
2020. 

04.09. 

2020. 

05.15. 

előadások 

anyaga ppt, 

online 

elérhető és 

pdf. 

szakirodalom 

e-mail vagy 

facebook 

csoport 

e-mail, 
Google Classroom 
vagy facebook 
csoport 
 

Bazsóné dr. Sőrés 

Marianna 

soresm69@gmail.com 

BTOGE6L04 

BTOSVLGER10040

6 

Regionalitás és 

interkulturalitás szem. 

Írásbeli beadandó 

elkészítése, 

megküldött 

feladatok 

megoldása 

2020. 

04.09. 

2020. 

05.15. 

online 

elérhető 

szövegek, 

szakirodalom 

pdf-ben 

e-mail vagy 

facebook 

csoport 

Google Classroom 
vagy facebook 
csoport 

Bazsóné dr. Sőrés 

Marianna 

soresm69@gmail.com 

BTOGE6N03 Regionalitás és 

interkulturalitás ea. 

A tárgy az EFOP 

3.2.14-17-2017-

00005 

Nyelvkaland 

projekt 

keretében 

beszámításra 

kerül. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 

Bazsóné dr. Sőrés 

Marianna 

soresm69@gmail.com 

BTOGE6N04 Regionalitás és 

interkulturalitás szem. 
Írásbeli beadandó 

elkészítése, 

megküldött 

feladatok 

megoldása  

 2020. 

05.15. 

online 

elérhető 

szövegek, 

szakirodalom 

pdf-ben 

e-mail vagy 

facebook 

csoport 

Google Classroom 
vagy facebook 
csoport 

Bazsóné dr. Sőrés 

Marianna 

soresm69@gmail.com 

BTOGE8N04 Kulturális és történelmi 

kapcsolatok a német és a 

magyar nyelvterületen ea. 

Prezentáció 

tartása, 

szóbeli vizsga 

skype-on 

 2020. 

05.15. 

előadások 

anyaga ppt, 

online 

elérhető és 

pdf. 

szakirodalom 

e-mail vagy 

facebook 

csoport 

e-mail, 
Google Classroom 
vagy facebook 
csoport 
 

Bazsóné dr. Sőrés 

Marianna 

BTOGE10N02 Komplex nyelvészeti 

szövegelemzés szem. 

Online teszt, a 

kijelölt tankönyvi 

 2020. beszkennelt 

könyvrészlet,  

e-mail vagy 

facebook 

Google Classroom 
vagy facebook 
csoport 

mailto:soresm69@gmail.com
mailto:soresm69@gmail.com
mailto:soresm69@gmail.com
mailto:soresm69@gmail.com
mailto:soresm69@gmail.com


soresm69@gmail.com feladatok 

megoldása és 

elküldése 

05.15. csoport 

Bazsóné dr. Sőrés 

Marianna 

soresm69@gmail.com 

BTOGE10N05 Szakdolgozati szeminárium 

II. 

Szakirodalom 

rendszerezése, a 

dolgozat 

fejezeteinek 

áttekintése és a 

fő részek 

kidolgozása 

 2020. 

05.15. 

ajánlott online 

szakirodalom 

e-mail vagy 

facebook 

csoport 

e-mail, 
Google Classroom 
vagy facebook 
csoport 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:soresm69@gmail.com
mailto:soresm69@gmail.com


TÁVOKTATÁSI TERV TÁBLÁZATA 

DR. BIKICS GABRIELLA 

Oktató neve, 
elérhetősége  

(név, email cím) 

Oktatott tárgy  Beszámolási 
kötelezettség   

pl. szóbeli vizsga 
skpe-on, 

beadandó 
dolgozat, online 

teszt stb. 

Határidő(k) 
 

Elektronikusan átadott anyagok  A hallgatókkal 
való 

kommunikáció 
módja, 

csatornája  pl. e-
mail, Moodle, 

Sykpe, Microsoft 
Classroom, 

facebook csoport 
stb. 

neptun 
kódja 

címe végzős 
hallgatók 
számára 

nem 
végzős 

hallgatók 
számára 

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

elérhetősége  
pl. intézeti 
honlap, fb 

csoport, Moodle 
felület 

Dr. Bikics Gabriella 
bikicsg@gmail.com 

BTGEN201A
M2 

Szóbeli kommunikáció II. beadandó 
dolgozat 

 máj.15 video fájl 
könyv 

intézeti honlap e-mail 

Dr. Bikics Gabriella 
bikicsg@gmail.com 

BTGEN202A
M2 

Írásbeli kommunikáció II. beadandó 
dolgozat 

 máj.15 video fájl 
könyv 

intézeti honlap e-mail 

Dr. Bikics Gabriella 
bikicsg@gmail.com 

BTOGE2N01 Szóbeli kommunikáció II. beadandó 
dolgozat 

 máj.15 video fájl 
könyv 

intézeti honlap e-mail 

Dr. Bikics Gabriella 
bikicsg@gmail.com 

BTOGE2N02 Írásbeli kommunikáció II. beadandó 
dolgozat 

 máj.15 video fájl 
könyv 

intézeti honlap e-mail 

Dr. Bikics Gabriella 
bikicsg@gmail.com 

BTOGE2N06 Nyelvészeti alapismeretek és 
nyelvtanulási technikák 

beadandó 
dolgozat 

 máj.15  intézeti honlap e-mail 

Dr. Bikics Gabriella 
bikicsg@gmail.com 

BTGER422 Komplex nyelvi tréning II. beadandó 
dolgozat 

 máj.15 video fájl intézeti honlap e-mail 

Dr. Bikics Gabriella 
bikicsg@gmail.com 

BTGER205 Lexikográfiai és szótár-
használati gyakorlatok II 

beadandó 
dolgozat 

 máj.15 jegyzet intézeti honlap e-mail 

Dr. Bikics Gabriella 
bikicsg@gmail.com 

BTOGE8N0N
03 

Kommunikációelmélet és tanári 
kommunikáció 

beadandó 
dolgozat 

 máj.15 video fájl intézeti honlap e-mail 

Dr. Bikics Gabriella 
bikicsg@gmail.com 

BTOGE10N0
3 

Nyelv-kultúra-társadalom: 
interkulturális megközelítések 

beadandó 
dolgozat 

 máj.15 video fájl intézeti honlap e-mail 

Dr. Bikics Gabriella 
bikicsg@gmail.com 

BTOSVLGER
100408 

Kommunikációelmélet és tanári 
kommunikáció 

beadandó 
dolgozat 

ápr. 9.  video fájl intézeti honlap e-mail 

Dr. Bikics Gabriella 
bikicsg@gmail.com 

BTGER103SZ
V 

Komplex nyelvi fejlesztés III. beadandó 
dolgozat 

 máj.15 video fájl 
könyv 

intézeti honlap e-mail 

mailto:bikicsg@gmail.com
mailto:bikicsg@gmail.com
mailto:bikicsg@gmail.com
mailto:bikicsg@gmail.com
mailto:bikicsg@gmail.com
mailto:bikicsg@gmail.com
mailto:bikicsg@gmail.com
mailto:bikicsg@gmail.com
mailto:bikicsg@gmail.com
mailto:bikicsg@gmail.com
mailto:bikicsg@gmail.com


Dr. Bikics Gabriella 
bikicsg@gmail.com 

BTKUMK4L2
8 

Kulturális pályázati gyakorlatok beadandó 
dolgozat 

ápr. 9.  link e-mail e-mail 

Dr. Bikics Gabriella 
bikicsg@gmail.com 

BTKUMK4N2
8 

Kulturális pályázati gyakorlatok beadandó 
dolgozat 

 máj.15 link e-mail e-mail 

Dr. Bikics Gabriella 
bikicsg@gmail.com 

BTOPED10N
01 

Szakmódszertan IV. beadandó 
dolgozat 

 máj.15 link e-mail e-mail 

Dr. Bikics Gabriella 
bikicsg@gmail.com 

BTGYPN213 Szaknyelv 1 Német beadandó 
dolgozat 

 máj.15 jegyzet Moodle felület e-mail 

Dr. Bikics Gabriella 
bikicsg@gmail.com 

BTGYPL213 Szaknyelv 1 Német beadandó 
dolgozat 

 máj.15 jegyzet 
video fájl 

Moodle felület e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

mailto:bikicsg@gmail.com
mailto:bikicsg@gmail.com
mailto:bikicsg@gmail.com
mailto:bikicsg@gmail.com
mailto:bikicsg@gmail.com


TÁVOKTATÁSI TERV TÁBLÁZATA 
DR. PAKSY TÜNDE 

 
Oktató neve, elérhetősége  
 

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

Határidő(k) 
 

Elektronikusan átadott anyagok  A hallgatókkal 
való 
kommunikáció 
módja, 
csatornája pl. e-
mail, Moodle, 
Sykpe, Microsoft 
Classroom, 
facebook csoport 
stb. 

neptun 
kódja 

címe végzős 
hallgatók 
számára 

nem 
végzős 
hallgatók 
számára 

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

elérhetősége  
pl. intézeti 
honlap, fb 
csoport, Moodle 
felület 

Dr. Paksy Tünde 
paksytunde@hotmail.com 

BTGEN212
A-1 

Kultúra - média szóbeli vizsga 
(videó hívás skype 
vagy messenger) 

- 2020.06.
26. 

előadások 
anyaga ppt, 
online elérhető 
és pdf. 
szakirodalom  

Facebook 
és/vagy 
messenger 
csoport 

Google Classroom 
e-mail, Facebook 
és/vagy 
messenger 
csoport 
Google Classroom 

Dr. Paksy Tünde 
paksytunde@hotmail.com 

BTGEN207
AM 

Szemelvények a 18. és 19. 
századi német nyelvű 
irodalomból 

videó-
filmbeszámolók 
és kiselőadás 
feltöltése narrált 
ppt. formájában + 
kiértékelő 
diszkusszió + 
szemináriumi 
dolgozat 

- 2020.05.
15. 

online elérhető 
szövegek, 
szakirodalom 
pdf-ben 

Facebook 
és/vagy 
messenger 
csoport 

Google Classroom  
e-mail, Facebook 
és/vagy 
messenger 
csoport 

Dr. Paksy Tünde 
paksytunde@hotmail.com 

BTOGE2N0
5 

Szemelvények a 18-19 századi 
német irodalomból 
 

videó-
filmbeszámolók 
és kiselőadás 
feltöltése narrált 
ppt. formájában + 
kiértékelő 
diszkusszió + 
szemináriumi 

- 2020.05.
15. 

online elérhető 
szövegek, 
szakirodalom 
pdf-ben 

Facebook 
és/vagy 
messenger 
csoport 

Google Classroom  
e-mail, Facebook 
és/vagy 
messenger 
csoport 

mailto:paksytunde@hotmail.com
mailto:paksytunde@hotmail.com
mailto:paksytunde@hotmail.com


dolgozat 

Dr. Paksy Tünde 
paksytunde@hotmail.com 

BTOGE2N0
4 

A német nyelvű irodalmak 
története a 18-19 században 

szóbeli vizsga 
(videó hívás skype 
vagy messenger) 

- 2020.06.
26. 

előadások 
anyaga ppt, 
online elérhető 
és pdf. 
szakirodalom 

Facebook 
és/vagy 
messenger 
csoport 

Google Classroom 
e-mail, Facebook 
és/vagy 
messenger 
csoport 

Dr. Paksy Tünde 
paksytunde@hotmail.com 

BTGEN403
AM2 

Szintaxis II. online tesztek - 2020.05.
16. 

tankönyv, 
online 
tananyagok 

Facebook 
és/vagy 
messenger 
csoport + 
screenager 
classroom 

Google Classroom 
Facebook és/vagy 
messenger 
csoport + 
screenager 
classroom 

Dr. Paksy Tünde 
paksytunde@hotmail.com 

BTGEN421
SZV 

A német populáris kultúra szóbeli vizsga 
(videó hívás skype 
vagy messenger) 

- 2020.06.
27. 

előadások 
anyaga prezi 
online elérhető 
és pdf. 
szakirodalom 

Facebook 
és/vagy 
messenger 
csoport 

Google Classroom 
e-mail, Facebook 
és/vagy 
messenger 
csoport 

Dr. Paksy Tünde 
paksytunde@hotmail.com 

BTOGE9N4
21SZV 

A német populáris kultúra-
projekt 

saját projekt 
bemutatása 
narrált ppt.f 
ormájában + 
kiértékelő 
diszkusszió 
+szemináriumi 
dolgozat 

- 2020.15.
15. 

előadások 
anyaga prezi 
online elérhető 
és pdf. 
szakirodalom 

Facebook 
és/vagy 
messenger 
csoport 

Google Classroom 
e-mail, Facebook 
és/vagy 
messenger 
csoport 

Dr. Paksy Tünde 
paksytunde@hotmail.com 

BTOGE6N0
2 

Irodalom és intermedialitás I. videó-
filmbeszámolók 
és narrált ppt- 
kiselőadás 
feltöltése + 
kiértékelő 
diszkusszió + 
szemináriumi 
dolgozat 

- 2020.05.
15. 

online elérhető 
filmek és 
szövegek, 
szakirodalom 
pdf-ben 

Facebook 
és/vagy 
messenger 
csoport 

Google Classroom 
e-mail, Facebook 
és/vagy 
messenger 
csoport 

Dr. Paksy Tünde 
paksytunde@hotmail.com 

BTOGE6L0
2 

Irodalom és intermedialitás I. videó-
filmbeszámolók 

- 2020.05.
16. 

online elérhető 
filmek és 

Facebook 
és/vagy 

Google Classroom 
e-mail, Facebook 

mailto:paksytunde@hotmail.com
mailto:paksytunde@hotmail.com
mailto:paksytunde@hotmail.com
mailto:paksytunde@hotmail.com
mailto:paksytunde@hotmail.com
mailto:paksytunde@hotmail.com


és narrált ppt- 
kiselőadás 
feltöltése + 
kiértékelő 
diszkusszió + 
szemináriumi 
dolgozat 

szövegek, 
szakirodalom 
pdf-ben 

messenger 
csoport 

és/vagy 
messenger 
csoport 

Dr. Paksy Tünde 
paksytunde@hotmail.com 

BTOSVLGE
R100402 

Irodalom és intermedialitás II. videó-
filmbeszámolók 
és kiselőadás 
feltöltése narrált 
ppt. formájában + 
kiértékelő 
diszkusszió + 
szemináriumi 
dolgozat 

2020.04.
09. 

- online elérhető 
filmek és 
szövegek, 
szakirodalom 
pdf-ben 

Facebook 
és/vagy 
messenger 
csoport 

Google Classroom 
e-mail, Facebook 
és/vagy 
messenger 
csoport 

Dr. Paksy Tünde 
paksytunde@hotmail.com 

BTOGE8N0
5 

Szemelvények a német 
gyermek- és ifjúsági 
irodalomból 

videó-
olvasónaplók és 
narrált ppt- 
kiselőadás 
feltöltése + 
kiértékelő 
diszkusszió + 
szemináriumi 
dolgozat 

- 2020.05.
15. 

online elérhető 
filmek és 
szövegek, 
szakirodalom 
pdf-ben 

Facebook 
és/vagy 
messenger 
csoport 

Google Classroom 
e-mail, Facebook 
és/vagy 
messenger 
csoport 

Dr. Paksy Tünde 
paksytunde@hotmail.com 

BTOSVLGE
R100404 

Szemelvények a német 
gyermek- és ifjúsági 
irodalomból 

videó-
olvasónaplók és 
narrált ppt- 
kiselőadás 
feltöltése + 
kiértékelő 
diszkusszió + 
szemináriumi 
dolgozat 

2020.04.
09. 

- online elérhető 
filmek és 
szövegek, 
szakirodalom 
pdf-ben 

Facebook 
és/vagy 
messenger 
csoport 

Google Classroom 
e-mail, Facebook 
és/vagy 
messenger 
csoport 

Dr. Paksy Tünde 
paksytunde@hotmail.com 

BTGER101
SZV 

Komplex nyelvi fejlesztés I. videóbeszámolók, 
online tesztek, 

- 2020.05.
15. 

tankönyv, 
online 

Facebook 
és/vagy 

Google Classroom 
Facebook és/vagy 

mailto:paksytunde@hotmail.com
mailto:paksytunde@hotmail.com
mailto:paksytunde@hotmail.com
mailto:paksytunde@hotmail.com


videó chateken 
való rendszeres 
részvétel 

tananyagok messenger 
csoport + 
screenager 
classroom 

messenger 
csoport + 
screenager 
classroom 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÁVOKTATÁSI TERV TÁBLÁZATA 

SABINE HANKÓ 

Oktató neve, 

elérhetősége  

(név, email cím) 

Oktatott tárgy  Beszámolási 

kötelezettség   

pl. szóbeli vizsga 

skpe-on, 

beadandó 

dolgozat, online 

teszt stb. 

Határidő(k) 

 

Elektronikusan átadott anyagok  A hallgatókkal 

való 

kommunikáció 

módja, 

csatornája  pl. e-

mail, Moodle, 

Sykpe, Microsoft 

Classroom, 

facebook csoport 

stb. 

neptun kódja címe végzős 

hallgatók 

számára 

nem 

végzős 

hallgatók 

számára 

jellege 

pl. pdf. jegyzet, 

ppt, könyv, cikk, 

video fájl, on-

line teszt 

elérhetősége  

pl. intézeti 

honlap, fb 

csoport, Moodle 

felület 

Hankó Sabine BTOGE6N05 Szociolingvisztika gyakorlati jegy, 

online-teszt 

   _ 2020.  

05.16. 

pdf jegyzet, 

internet, video 

fájl 

e-mail, google-

classroom 

e-mail, skype, 

google-classroom 

sabine.hanko@gmail.com 

 

BTGEN633A Társadalmi kommunikacio kollokvium, 

szóbeli vizsga – 

skype-on 

   _ 2020. 

05.16. 

pdf jegyzet, 

internet, könyv 

e-mail, google-

classroom 

e-mail, skype, 

google-classroom 

skype: biene5345 

 

BTGEN634A Fonetika-fonológia gyakorlati jegy, 

online-teszt 

   _ 2020. 

05.16. 

tankönyv, 

online-teszt 

e-mail, google-

classroom 

e-mail, google-

classroom 

 BTGEN206A Német nyelvü országok 

jelenkori kultúrája 

gyakorlati jegy, 

prezentácio – 

skype-on 

   _ 2020. 

05.16. 

pdf jegyzet, 

internet, video-

fájl 

e-mail, google-

classroom 

e-mail, google-

classroom, skype 

 BTOGE2N03 Német nyelvü országok 

jelenkori kultúrája 

kollokvium, 

szóbeli vizsga – 

skype-on 

   _ 2020. 

05.16. 

pdf jegyzet, 

internet, video-

fájl 

e-mail, google-

classroom 

e-mail, google-

classroom, skype 

 BTGER203 Szövegalkotás II. gyakorlati jegy, 5 

írásbeli szövegek 

_ 2020. e-mail e-mail e-mail 

mailto:sabine.hanko@gmail.com


Argumentativ szövegfajták online 05.16. 

 BTOGE6L05/ 

BTOSVLGER100

407 

Szociolingvisztika gyakorlati jegy, 

online-teszt 

2020. 

04.03. 

   _ google-

classroom 

google-

classroom 

google-classroom 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÁVOKTATÁSI TERV 

DR. TÓTH-LOESTI HEIDRUN 

Oktató neve, 
elérhetősége  

(név, email cím) 

Oktatott tárgy  Beszámolási 
kötelezettség   

pl. szóbeli vizsga 
skpe-on, 

beadandó 
dolgozat, online 

teszt stb. 

Határidő(k) 
 

Elektronikusan átadott anyagok  A hallgatókkal 
való 

kommunikáció 
módja, 

csatornája  pl. e-
mail, Moodle, 

Sykpe, Microsoft 
Classroom, 

facebook csoport 
stb. 

neptun 
kódja 

címe végzős 
hallgatók 
számára 

nem 
végzős 

hallgatók 
számára 

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

elérhetősége  
pl. intézeti 
honlap, fb 

csoport, Moodle 
felület 

Dr. Tóth-Loesti Heidrun 
heidiloesti@msn.com 

BTOGE8N06 Kontrasztív nyelvészet 
zh (már megvolt), 

beadandó 
 05.15. 

ppt (már 
korábban), 

cikkek 
e-mail e-mail 

Dr. Tóth-Loesti Heidrun 
heidiloesti@msn.com 

BTOSVLGER
100409 

Kontrasztív nyelvészet zh (már megvolt) 04.04.  
ppt (már 

korábban), 
cikkek 

e-mail e-mail 

Dr. Tóth-Loesti Heidrun 
heidiloesti@msn.com 

BTOGE8N07 
Kontrasztív nyelvészet: nyelvi 
változások és kölcsönhatások 

 
beadandó  05.15. cikkek e-mail e-mail 

Dr. Tóth-Loesti Heidrun 
heidiloesti@msn.com 

BTOSVLGER
100410 

Kontrasztív nyelvészet: nyelvi 
változások és kölcsönhatások 

 
beadandó 04.04.  cikkek e-mail e-mail 

 

 

 

 

mailto:heidiloesti@msn.com
mailto:heidiloesti@msn.com
mailto:heidiloesti@msn.com
mailto:heidiloesti@msn.com

