
ME BTK Történettudományi Intézet 

Távoktatási tervezet 

 

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 

Csíki Tamás, 
csikit@freemail.hu 

BTMNDTH

T43 

Magyarország a II. 
világháborúban 

beadandó  
dolgozat 

2020. 
április 
20. 

 könyv, 
tanulmány, cikk 
(online) 

Neptun 
üzenetben/ema
ilben küldtem 

Neptun/email 

 BTOTOR9

N02 

Historiográfia beadandó  
dolgozat 

 2020.júni
us 7. 

könyv, 
tanulmány, cikk 
(online) 

Neptun 
üzenetben/ema
ilben küldtem 

Neptun/email 

 BTTON40

9HIS 
 

Újkori egyetemes történelem II. beadandó  
dolgozat 

 2020.júni
us 7. 

könyv, 
tanulmány, cikk 
(online) 

Neptun 
üzenetben/ema
ilben küldtem 

Neptun/email 

 BTTON60

1HIS 

Jelenkori magyar történelem II. beadandó  
dolgozat 

 2020.júni
us 7. 

könyv, 
tanulmány, cikk 
(online) 

Neptun 
üzenetben/ema
ilben küldtem 

Neptun/email 

 BTOSVTL1

10 

Historiográfia beadandó  
dolgozat 

 2020.júni
us 7. 

könyv, 
tanulmány, cikk 
(online) 

Neptun 
üzenetben/ema
ilben küldtem 

Neptun/email 

 BTOTOR6

N02 

Magyarország története 1914-
1989 

beadandó  
dolgozat 

 2020.júni
us 7. 

könyv, 
tanulmány, cikk 
(online) 

Neptun 
üzenetben/ema
ilben küldtem 

Neptun/email 



 BTMLDTS

O23 

Szakmódszertan beadandó  
dolgozat 

 2020.júni
us 7. 

könyv, 
tanulmány, cikk 
(online) 

Neptun 
üzenetben/ema
ilben küldtem 

Neptun/email 

 BTOTOR6

L02 

Magyarország története 1914-
1989 

beadandó  
dolgozat 

 2020.júni
us 7. 

könyv, 
tanulmány, cikk 
(online) 

Neptun 
üzenetben/ema
ilben küldtem 

Neptun/email 

 

 

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 cs.stb. 
Netpun-kódja címe 

végzős 
hallgat

ók 
számár

a 

nem végzős 
hallgatók 
számára 

jellege 
pl. pdf. jegyzet, ppt, 

könyv, cikk, video 
fájl, on-line teszt 

elérhetősége 
pl. intézeti honlap, 

fb csoport, 
Moodle felület 

Gyulai Éva 
gyulai.eva@uni-
miskolc.hu 

BTTON106HIS 
Bevezetés a technikatörténetbe és a műszaki, 
közlekedéstörténeti muzeológiába (ea.) 

Beadandó  
(PDF-ben) 

ápr. 3.  
2 cikk PDF-ben  
+ könyv (scan?) 

e-mailen 
megküldve 

e-mail, Neptun, 
Google-Classroom(?) 

Gyulai Éva 
gyulai.eva@uni-
miskolc.hu 

BTTON405MUS Múzeumi gyakorlat I. már teljesítve     e-mail, Neptun 

Gyulai Éva 
gyulai.eva@uni-
miskolc.hu BTOTOR4N04 Társadalom és kultúra a kora újkorban (szem.) 

Beadandó: ppt-
prezentáció és a 
kiselőadás szövege 
(PDF-ben) 

 ápr. 25. 
2 cikk (PDF-ben és 
internetes linken) 

e-mail-ben 
megküldve 

e-mail, Neptun, 
Google-Classroom(?) 

Gyulai Éva 
gyulai.eva@uni-
miskolc.hu 

BTMNDTHT23 Múzeumi (közgyűjteményi) gyakorlat már teljesítve     e-mail, Neptun 

Gyulai Éva 
gyulai.eva@uni-
miskolc.hu 

BTOET8N01 
Magyarország művelődés-és kultúrtörténete 
(ea.) 

Beadandó (PDF-ben) ápr. 3.  
2 kézikönyv (PDF-
ben és internetes 
linken) 

e-mail-ben 
megküldve 

e-mail, Neptun, 
Google-Classroom(?) 

Gyulai Éva 
gyulai.eva@uni-
miskolc.hu 

BTZELTBMŰVIS Művelődési ismeretek (ea.) Beadandó (PDF-ben) ápr. 3.  
2 kézikönyv (PDF- 
ben és internetes 
linken) 

e-mail-ben 
megküldve 

e-mail, Neptun, 
Google-Classroom(?) 

Gyulai Éva 
gyulai.eva@uni-
miskolc.hu 

BTTON213HIS Bevezetés a művelődéstörténetbe (ea.) Beadandó (PDF-ben) ápr. 3.  
2 kézikönyv (PDF- 
ben és internetes 
linken) 

e-mail-ben 
megküldve 

e-mail, Neptun, 
Google-Classroom(?) 

Gyulai Éva 
gyulai.eva@uni-

BTMLDTOR22 Szabadon választható tárgyak I/1. -  Beadandó: ppt-  ápr. 25. 1 cikk PDF-ben és e-mailben e-mail, Neptun, 



miskolc.hu Társadalom és kultúra a kora újkorban (szem.) prezentáció és a 
kiselőadás szövege 
(PDF-ben) 

1 tanulmány 
linkje + kézikönyv 
szkennelve 

elküldve 
 

Google-Classroom(?) 

Gyulai Éva 
gyulai.eva@uni-
miskolc.hu 

BTOET8L01 
Magyarország művelődés-és kultúrtörténete 
(ea.) 

Beadandó (PDF-ben) ápr. 3.  
2 kézikönyv (PDF-
ben és internetes 
linken) 

e-mail-ben 
megküldve 

e-mail, Neptun, 
Google-Classroom(?) 

Gyulai Éva 
gyulai.eva@uni-
miskolc.hu BTOTOR4L04 Társadalom és kultúra a kora újkorban (szem.) 

Beadandó: ppt-
prezentáció és a 
kiselőadás szövege 
(PDF-ben) 

ápr. 3.  
2 cikk (PDF-ben és 
internetes linken) 

e-mail-ben 
megküldve 

e-mail, Neptun, 
Google-Classroom(?) 

Gyulai Éva 
gyulai.eva@uni-
miskolc.hu BTOSVTL2120 

A művelődés és kultúra formái és intézményei 
az újkori Közép-Európában és Magyarországon 

Beadandó: dolgozat (7-
9000 karakter) 

ápr. 3.  

1 szakkönyv 
interneten, 2 
kézikönyv 
szkennelendő 

e-mail-ben 
megküldve 

e-mail, Neptun 
 

 

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 

Horváth Zita BTTON402
HIS. 
Nappali: 9 
fő 

Újkori magyar történelem 
I. 

2 beadandó 
dolgozat 

 2020. 
április 
15. és 
május 
5. 

interneten 
elérhető 
könyvek, 
beszkennelt 
e-mailben 
elküldött 
(pdf.) 
tanulmányok 

elküldött pdf-
fájl, ill. 
megadott 
linkek 

facebook- 
csoport 
(Várom a 
hallgatók 
visszajelzését, 
hogy melyik 
platformhoz 
tudnak 
hozzáférni.) 

Horváth Zita BTOPED10 Szakmódszertan IV. (II: 1  2020. interneten elküldött pdf- facebook- 



N02. 
Nappali: 
15 fő 

szak) könyvismertet
és, 1 óravázlat, 
1 ppt 

április 
10.; 
20., 
május 
5. 

elérhető 
könyvek, 
beszkennelt 
e-mailben 
elküldött 
(pdf.) 
tanulmányok 

fájl, ill. 
megadott 
linkek 

csoport 
(Várom a 
hallgatók 
visszajelzését, 
hogy melyik 
platformhoz 
tudnak 
hozzáférni.) 

Horváth Zita BTOTOR10
N03; 
Nappali 
csoport: 
17 fő 

Történelemoktatás, 
nyilvános történelem… 

1 
könyvismertet
és, 1 
forráselemzés, 
1 beadandó 
dolgozat 

 2020. 
április 
10.; 
20., 
május 
5. 

interneten 
elérhető 
könyvek, 
beszkennelt 
e-mailben 
elküldött 
(pdf.) 
tanulmányok 

elküldött pdf-
fájl, ill. 
megadott 
linkek 

facebook- 
csoport 
(Várom a 
hallgatók 
visszajelzését, 
hogy melyik 
platformhoz 
tudnak 
hozzáférni.) 

        facebook- 
csoport 
(Várom a 
hallgatók 
visszajelzését, 
hogy melyik 
platformhoz 
tudnak 
hozzáférni.) 

Horváth Zita BTOSVTL4
08. 
Levelező: 
2 fő 

Történelemoktatás, 
nyilvános történelem… 

1 
könyvismertet
és, 1 
forráselemzés, 

 2020. 
április 
10.; 
20., 

interneten 
elérhető 
könyvek, 
beszkennelt 

elküldött pdf-
fájl, ill. 
megadott 
linkek 

facebook- 
csoport 
(Várom a 
hallgatók 



1 beadandó 
dolgozat 

május 
5. 

e-mailben 
elküldött 
(pdf.) 
tanulmányok 

visszajelzését, 
hogy melyik 
platformhoz 
tudnak 
hozzáférni.) 

Horváth Zita BTOSVTL4
11. 
Levelező: 
2 fő, 
végzősök 

Forrásközpontú 
történelemtanítás 

1 beadandó 
dolgozat 

2020. 
április 
5. 

 A feladatot 
már 
korábban az 
órán 
megbeszéltü
k. 

Órán 
megbeszélt 
bibliográfia 
alapján 
beadandó 
dolgozat. 

e-mail 

Horváth Zita BTOPED8L
04. 
(Levelező) 
5 hallgató 

Szakmódszertan II. (I. szak) 1 
könyvismertet
és, 1 óravázlat, 
1 ppt 

2020. 
április 
10.; 
20., 
május 
5. 

 interneten 
elérhető 
könyvek, 
beszkennelt 
e-mailben 
elküldött 
(pdf.) 
tanulmányok 

elküldött pdf-
fájl, ill. 
megadott 
linkek 

facebook- 
csoport 
(Várom a 
hallgatók 
visszajelzését, 
hogy melyik 
platformhoz 
tudnak 
hozzáférni.) 

Horváth Zita BTOPED10
N01. 
(Levelező) 
1 hallgató 

Szakmódszertan IV. (I. 
szak) 

1 
könyvismertet
és, 1 óravázlat, 
1 ppt 

2020. 
április 
10.; 
20., 
május 
5. 

 interneten 
elérhető 
könyvek, 
beszkennelt 
e-mailben 
elküldött 
(pdf.) 
tanulmányok 

elküldött pdf-
fájl, ill. 
megadott 
linkek 

e-mail 

Horváth Zita BTMNSOC
2203 

Magyarország 
társadalomtörténete a 20. 

1 
könyvismertet

2020. 
április 

 interneten 
elérhető 

elküldött pdf-
fájl, ill. 

e-mail, 
facebook-



században és 1 beadandó 
dolgozat 

10.; 
május 
5. 

könyvek, 
beszkennelt 
e-mailben 
elküldött 
(pdf.) 
tanulmányok 

megadott 
linkek 

csoport 
(Várom a 
hallgatók 
visszajelzését, 
hogy melyik 
platformhoz 
tudnak 
hozzáférni.) 

 

 

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 

Kunt Gergely 
kunt.gergely@gmail.c
om 

BTOTOR6L0
5 

Források Magyarország 1914–
1989 közötti történetéhez 

beadandó 
dolgozat 

2020. 
április 
4.  

2020. 
május 
4. 

könyv, cikk 
pdf 
formátumba
n 

Googel Drive e-mail 

 BTOTOR6L0
3 

A világháborúk története és 
forrásai 

beadandó 
dolgozat 

2020. 
április 
4. 

2020. 
május 
4. 

könyv, cikk 
pdf 
formátumba
n 

Googel Drive e-mail 

 BTOTOR8L1
2 

Történetfilozófia és 
történelemelméletek 

beadandó 
dolgozat 

. 2020. 
április 
4. 

2020. 
május 
4. 

könyv, cikk 
pdf 
formátumba

Googel Drive e-mail 



n 

 BTOSVTL21
6 

Magyarország 
társadalomtörténete a 20. 
században 

beadandó 
dolgozat 

2020. 
április 
4. 

2020. 
május 
4. 

könyv, cikk 
pdf 
formátumba
n 

Googel Drive e-mail 

  
BTOTOR6N0
3 

 

A világháborúk története és 
forrásai 

beadandó 
dolgozat vagy 
előadás 
tartása Skype-
on 

2020. 
április 
4. 

2020. 
május 
4. 

könyv, cikk 
pdf 
formátumba
n 

Googel Drive e-mail 

 BTOTOR6N0
5 

Források Magyarország 1914–
1989 közötti történetéhez 

beadandó 
dolgozat vagy 
előadás 
tartása Skype-
on 

2020. 
április 
4. 

2020. 
május 
4. 

könyv, cikk 
pdf 
formátumba
n 

Googel Drive e-mail 

 BTTON603H
IS 

Jelenkori egyetemes 
történelem 

beadandó 
dolgozat vagy 
előadás 
tartása Skype-
on 

2020. 
április 
4. 

2020. 
május 
4. 

könyv, cikk 
pdf 
formátumba
n 

Googel Drive e-mail 

 BTREGL102 Könyvtárismeret/bibliográfiai 
gyakorlat 

beadandó 
dolgozat 

2020. 
április 
4. 

2020. 
május 
4. 

könyv, cikk 
pdf 
formátumba
n 

Googel Drive e-mail 

 BTOTOR8N1
2 

Történetfilozófia és 
történelemelméletek 

beadandó 
dolgozat vagy 
előadás 
tartása Skype-
on 

2020. 
április 
4. 

2020. 
május 
4. 

könyv, cikk 
pdf 
formátumba
n 

Googel Drive e-mail 

 



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 

 

Lengyel György 
 bolengyu@uni-
miskolc.hu 

BTREGN203P 
BTREGL203P 

 

Kőeszköz technológia teszt  2020. 
05.15. 

pdf könyv és 
cikk 

google 
classroom 

google 
classroom/e-
mail 

Lengyel György 
bolengyu@uni-
miskolc.hu 

BTREGN204 
BTREGL204 

Régészeti módszertan teszt  2020. 
06. 27. 

pdf könyv és 
cikk 

google 
classroom 

google 
classroom/e-
mail 

 Lengyel György 
bolengyu@uni-
miskolc.hu 

BTREGN604  Geoarchaeológiai 
alapismaretek 

teszt 2020. 
04. 09. 

 pdf könyv és 
cikk 

google 
classroom 

google 
classroom/e-
mail 

Lengyel György 
bolengyu@uni-
miskolc.hu 

BTREGN605 Fényképezés, képalkotás, 
illusztráció készítés 

beadandó 
dolgozat 

2020. 
04.09. 

 pdf könyv és 
cikk 

google 
classroom 

google 
classroom/e-
mail 

 Lengyel György 
bolengyu@uni-
miskolc.hu 

BTREGL101P Régibb kőkor teszt  2020. 
06. 27. 

pdf könyv és 
cikk 

google 
classroom 

google 
classroom/e-
mail 

Lengyel György 
bolengyu@uni-
miskolc.hu 

BTREGL102P Régibb kőkor beadandó 
dolgozat 

 2020. 
05.15. 

pdf könyv és 
cikk 

google 
classroom 

google 
classroom/e-
mail 



Lengyel György 
 bolengyu@uni-
miskolc.hu 

BTREGL107 Kronológiai módszerek a 
régészetben 

beadandó 
dolgozat 

 2020. 
05.15. 

pdf könyv és 
cikk 

google 
classroom 

google 
classroom/e-
mail 

Lengyel György 
bolengyu@uni-
miskolc.hu 

BTTON312PRS Szabadon választható 
(Régészet II) 

beadandó 
dolgozat 

2020. 
04. 09. 

2020. 
05.15. 

pdf könyv és 
cikk 

google 
classroom 

google 
classroom/e-
mail 

 Lengyel György 
bolengyu@uni-
miskolc.hu 

BTTON505PRS Szabadon választható 
(Régészet IV) 

beadandó 
dolgozat 

2020. 
04.09. 

2020. 
05.15. 

pdf könyv és 
cikk 

google 
classroom 

google 
classroom/e-
mail 

Lengyel György 
bolengyu@uni-
miskolc.hu 

BTTON606PRS Szabadon választható 
(Régészet V) 

beadandó 
dolgozat 

2020. 
04. 09. 

2020. 
05.15. 

pdf könyv és 
cikk 

google 
classroom 

google 
classroom/e-
mail 

 Lengyel György 
bolengyu@uni-
miskolc.hu 

BTTON605PRE2 Ásatási Gyakorlat II terepgyakorlat  2020. 
08. 31. 

  google 
classroom/e-
mail 

 

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 

Nagy Gábor 

(nagy.gabor@uni-

miskolc.hu) 

BTOTOR4N

03 

Magyarország története 

(1526-1792) 

   ppt email vagy fb email vagy fb 



Nagy Gábor 

(nagy.gabor@uni-

miskolc.hu) 

BTOTOR8N

07 

A Magyar Királyság és az 

Erdélyi Fejedelemség 

kormányzat- és 

hivataltörténete a korai 

újkorban 

   ppt email vagy fb email vagy fb 

Nagy Gábor 

(nagy.gabor@uni-

miskolc.hu) 

BTOPED8N

03-7 

BTOPED8N

04-7 

Szakmódszertan II. szemináriumi 

dolgozat; 

jegyzetkészítés 

 április 

30. 

cikk, video email vagy fb email vagy fb 

Nagy Gábor 

(nagy.gabor@uni-

miskolc.hu) 

BTOTOR4N

05 

A kora újkori Magyar 

királyság történeti forrásai 

jegyzetkészítés  május 7. jegyzet, könyv, 

cikk 

email vagy fb email vagy fb 

 

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 

P. Fischl Klára 
fklari@gmail.com 

BTREGN401P 
BTREGL401P 

Bronzkor szóbeli vizsga 
skypeon 

— vizsgaidő
szak 

ppt, video 
fájlok, 
szakirodalom 
online 

email skype, email, 
meet.jit.si, 
neptun 

P. Fischl Klára 
fklari@gmail.com 

BTREGN402P 
BTEREGL402P 

Bronzkor szeminárium zh, kiselőadás — május 16 online 
szakirodalom 

email skype, email, 
meet.jit.si, 
neptun 

mailto:fklari@gmail.com


P. Fischl Klára 
fklari@gmail.com 

BTREGN201N Régészeti topográfia kiselőadás, 
beadandó 
dolgozat 

— május 16 szakirodalom email skype, email, 
meet.jit.si, 
neptun 

P. Fischl Klára 
fklari@gmail.com 

BTREGN203N Régészeti múzeológia beadandó 
dolgozat 

— vizsgaidő
szak 

ppt email skype, email, 
meet.jit.si, 
neptun 

P. Fischl Klára 
fklari@gmail.com 

BTREGN201P Neolitikum szóbeli vizsga 
skypeon 

— vizsgaidő
szak 

ppt, 
szakirodalom 
online 

email skype, email, 
meet.jit.si, 
neptun 

P. Fischl Klára 
fklari@gmail.com 

BTREGN202P Neolitikum szeminárium zh, kiselőadás — május 16 szakirodalom email skype, email, 
meet.jit.si, 
neptun 

P. Fischl Klára 
fklari@gmail.com 

BTREGN403 
BTREGL403 

Terepbejárási gyakorlat őszi félévre 
eltolva 

     

P. Fischl Klára 
fklari@gmail.com 

BTREGN202 
BTREGL202 

Bevezetés a Kárpát-medence 
régészetébe 2 

írásbeli vizsga 
skypefelügyelettel 

— vizsgaidő
szak 

ppt, 
szakirodalom 

email skype, email, 
meet.jit.si, 
neptun 

P. Fischl Klára 
fklari@gmail.com 

BTREGN606 
BTREGL606 

Szakdolgozati szeminárium 2 kész szakdolgozat április 22 — szakirodalom email skype, email 

P. Fischl Klára 
fklari@gmail.com 

BTREGN201SZV 
BTREGL201SZV 

Szabadon választható I beadandó 
dolgozat 

 vizsgaidő
szak 

szakirodalom email email 

P. Fischl Klára 
fklari@gmail.com 

BTREGN406SZV 
BTREGL406SZV 

Szabadon választható II órákon történt 
megjelenés 

április 30 — szakirodalom email email 

P. Fischl Klára 
fklari@gmail.com 

BTREGN508SZV 
BTREGL508SZV 

Szabadon választható III beadandó 
dolgozat 

április 30 — szakirodalom  email email 

P. Fischl Klára 
fklari@gmail.com 

BTREGN607SZV 
BTREGL607SZV 

Szabadon választható IV beadandó 
dolgozat 

április 30 — szakirodalom email email 

P. Fischl Klára 
fklari@gmail.com 

BTREGN405 
BTREGL405 

Ásatási gyakorlat 2 gyakorlati 
igazolás 

április 9 május 16   email 

P. Fischl Klára 
fklari@gmail.com 

BTTON205PRE Magyarország vaskora 
régészeti szeminárium és 
anyagismeret 

beadandó 
dolgozat 

április 9 — szakirodalom email email 

P. Fischl Klára 
fklari@gmail.com 

BTREGL105 Bevezetés a Kárpát medence 
régészetébe 1 

beadandó 
dolgozat 

 vizsgaidő
szak 

ppt, 
szakirodalom 

email email 

P. Fischl Klára 
fklari@gmail.com 

BTREGL111 Térinformatika beadandó 
dolgozat 

 vizsgaidő
szak 

wordfájlok email email 

mailto:fklari@gmail.com
mailto:fklari@gmail.com
mailto:fklari@gmail.com
mailto:fklari@gmail.com
mailto:fklari@gmail.com
mailto:fklari@gmail.com
mailto:fklari@gmail.com
mailto:fklari@gmail.com
mailto:fklari@gmail.com
mailto:fklari@gmail.com
mailto:fklari@gmail.com
mailto:fklari@gmail.com
mailto:fklari@gmail.com
mailto:fklari@gmail.com


P. Fischl Klára 
fklari@gmail.com 

BTTON207PRE Bevezetés a középkori és 
kora újkori régészetbe, 
proszeminárium 

beadandó 
dolgozat 

április 9   email email 

P. Fischl Klára 
fklari@gmail.com 

BTTON403PRE Bronzkor Magyarországon beadandó 
dolgozat 

április 9   email email 

 

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 

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

BTTON603MUS Vizuális látványrögzítés kiadott fényképes 
és filmes 
feladatok otthoni 
elvégzése 

2020.04.
09. 

2020.05.
15. 

online 
elérhetőségű 
szakszövegek és 
videók 

Youtube; 
Indavideo; 
honlapok 

Neptun 
üzenőfelület és E-
mail 

 

Oktató neve, 
elérhetősége  

(név, email cím) 

Oktatott tárgy  Beszámolási 
kötelezettség   

 

Határidő(k) 
 

Elektronikusan átadott 
anyagok  

A hallgatókkal 
való 

kommunikáció 
módja, 

csatornája 

neptun kódja címe végzős 
hallgatók 
számára 

nem 
végzős 

hallgatók 
számára 

jellege 
 

elérhetősége  
 

Rada János, 
rada.janos@uni-
miskolc.hu 

BTOTOR6N04 A modern európai 
integráció története 

kisesszék hétről 
hétre beadandó 
formában 

 hetente 
szerda 
18h. 

videó-fájlok; 
PowerPoint 
prezentációk 

Fb. csoport; ill. 
e-mail 

Fb. csoport; ill. 
e-mail 

Rada János, 
rada.janos@uni-
miskolc.hu 

BTTON403HIS Újkori magyar 
történelem szeminárium 

kisesszék hétről 
hétre vagy egy 
beadandó dolg. 

 hetente 
szerda 
18h.; ill. 

PowerPoint 
prezentációk 
+ PDF cikkek, 

Fb. csoport; ill. 
e-mail 

Fb. csoport; ill. 
e-mail 

mailto:fklari@gmail.com


máj. 20. könyvek, ill. 
források 

Rada János, 
rada.janos@uni-
miskolc.hu 

BTTON404HIS Újkori egyetemes 
történelem I. előadás 
(Európa politikatörténete 
a hosszú 19. században) 

szóbeli vizsga 
Skype-on 

 2020. 
június 25. 

videó-fájlok; 
PowerPoint 
prezentációk 
+ tankönyv-
fejezetek 
(PDF) 

Fb. csoport; ill. 
e-mail 

Fb. csoport; ill. 
e-mail 

Rada János, 
rada.janos@uni-
miskolc.hu 

BTTON405HIS Újkori egyetemes 
történeti szeminárium 
(18. századi európai 
történelem) 

forráselemző 
kisesszék hétről 
hétre 

 hetente 
szerda 
18h. 

PowerPoint 
prezentációk 
+ PDF cikkek, 
tk-fejezetek, 
ill. források 

Fb. csoport; ill. 
e-mail 

Fb. csoport; ill. 
e-mail 

Rada János, 
rada.janos@uni-
miskolc.hu 

BTTON607SZV Szabadon választható 
tárgy IV. (Eszmeáramlatok 
és politikai mozgalmak az 
újkori Közép-Európában) 

szóbeli vizsga 
Skype-on vagy 
beadandó dolg. 

2020. 
máj. 1. 

 videó-fájlok; 
PowerPoint 
prezentációk 
+ PDF cikkek, 
ill. könyvek  

Fb. csoport; ill. 
e-mail 

Fb. csoport; ill. 
e-mail 

 

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 

Süttő Szilárd, 
bolsutto@uni-
miskolc.hu 

BTMLDTHT
21 

Bevezetés a hadtörténetbe Szóbeli vizsga 
skype-on 

2020. 
április 
30. 

2020. 
június 
26. 

A levelező 
oktatás már 
megtörtént. 

 Google-
csoport. 

Süttő Szilárd, BTREGN60 Levéltárismeret Szóbeli beszámoló 2020. 2020. pdf. vagy Google- Google-



bolsutto@uni-
miskolc.hu 

3 skype-on április 
9. 

május 
15. 

ppt., esetleg 
Word 
dokumentum 

csoport. csoport. 

Süttő Szilárd, 
bolsutto@uni-
miskolc.hu 

BTREGL603 Levéltárismeret Szóbeli beszámoló 
skype-on 

2020. 
április 
9. 

2020. 
május 
15. 

A levelező 
oktatás már 
megtörtént. 

 Google-
csoport. 

Süttő Szilárd, 
bolsutto@uni-
miskolc.hu 

BTOTOR3N
06 

Források Magyarország 
középkori történetéhez 

Szóbeli beszámoló 
skype-on 

2020. 
április 
9. 

2020. 
május 
15. 

pdf. vagy 
ppt., esetleg 
Word 
dokumentum 

Google-
csoport. 

Google-
csoport. 

Süttő Szilárd, 
bolsutto@uni-
miskolc.hu 

BTOTOR3L0
6 

Források Magyarország 
középkori történetéhez 

Szóbeli beszámoló 
skype-on 

2020. 
április 
9. 

2020. 
május 
15. 

pdf. vagy 
ppt., esetleg 
Word 
dokumentum 

Google-
csoport. 

Google-
csoport. 

Süttő Szilárd, 
bolsutto@uni-
miskolc.hu 

BTMLDTSO
45 

Arisztokrácia és hűbériség a 
középkorban 

Szóbeli vizsga 
skype-on 

2020. 
április 
30. 

2020. 
június 
26. 

pdf. vagy 
ppt., esetleg 
Word 
dokumentum 

Google-
csoport. 

Google-
csoport. 

Süttő Szilárd, 
bolsutto@uni-
miskolc.hu 

BTOSVTL20
1 

Európa a korai és a virágzó 
középkorban 

Szóbeli vizsga 
skype-on 

2020. 
április 
30. 

2020. 
június 
26. 

A levelező 
oktatás már 
megtörtént. 

 Google-
csoport. 

Süttő Szilárd, 
bolsutto@uni-
miskolc.hu 

BTREGN40
1 

A középkori Magyar Királyság 
története 

Szóbeli vizsga 
skype-on 

2020. 
április 
30. 

2020. 
június 
26. 

pdf. vagy 
ppt., esetleg 
Word 
dokumentum 

Google-
csoport. 

Google-
csoport. 

         
 

Oktató neve, 
elérhetősége  

Oktatott tárgy  Beszámolási 
kötelezettség   

Határidő(k) 
 

Elektronikusan átadott anyagok  A hallgatókkal 
való 



(név, email cím) neptun 
kódja 

címe pl. szóbeli vizsga 
skype-on, 
beadandó 

dolgozat, online 
teszt stb. 

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 

kommunikáció 
módja, 

csatornája  pl. e-
mail, Moodle, 

Sykpe, Microsoft 
Classroom, 

facebook csoport 
stb. 

Sziszkoszné Halász 
Dorottya, 
sz.halaszdorottya@g
mail.com 

BTOTOR10
N01 

Források a hidegháború 
történetéhez 

ppt, 
szemináriumi 
dolgozat 

- 2020. 
05. 11. 

pdf, jegyzet, 
cikk, könyv 

e-mail e-mail 

 BTTON602
HIS 

Jelenkori egyetemes 
történelem II. 

szóbeli vizsga 
skype-on vagy 
írásbeli online 

- - jegyzet, cikk, 
könyv 

Moodle Moodle, e-mail 

 BTMNDTH
T46 

Hidegháború prezentáció, 
szemináriumi 
dolgozat 

2020. 
04. 09. 

- jegyzet, cikk, 
könyv 

e-mail e-mail 

 BTOTOR6
N01 

Politikatörténet és 
nemzetközi diplomácia 
1914–1991 

szóbeli vizsga 
skype-on vagy 
írásbeli online 

- - jegyzet, cikk, 
könyv 

Moodle Moodle, e-mail 

 BTOTOR6L
01 

Politikatörténet és 
nemzetközi diplomácia 
1914–1991 

szóbeli vizsga 
skype-on vagy 
írásbeli online 

- - jegyzet, cikk, 
könyv 

Moodle Moodle, e-mail 

 BTMNDTO
R21 

Idegen nyelv – Forrásnyelv 
II. 

beadandó 
fordítás 

2020. 
04. 09. 

- fordítandó 
források 

e-mail e-mail 

 BTMLDTO
R21 

Idegen nyelv – Forrásnyelv 
II. 

beadandó 
fordítás 

- 2020. 
05. 11. 

fordítandó 
források 

e-mail e-mail 

 BTREGL10
4 

Dolgozat és esszéírás beadandó 
dolgozatok 

- 2020. 
05. 11. 

pdf, ppt e-mail e-mail 

         
 



Oktató neve, 
elérhetősége   

(név, email cím) 

Dr. Szlávik Gábor 
Tibor 
tavoktatas2020szlavi

k@gmail.com 

 

gabor2012szlavik@g

mail.com 
 

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 

 BTREGN203 Népvándorláskor  
története és forrásai 

szóbeli vizsga 
Skype-on vagy 
telefonon 
keresztül, 
utóbbi esetben 
a hívás az én 
költségemre 
történik 

2020. 
ÁPRILIS 
14. 
(KEDD) 
– 
ÁPRILIS 
30. 
(CSÜTÖ
RTÖK) 

2020. 
MÁJUS 
18. 
(HÉTFŐ
) – 
JÚNIUS 
27. 
(SZOM
BAT) 

pdf Google Drive e-mail, szükség 
esetén Skype 
vagy más 
hasonló 
alkalmazás, 
telefonon való 
kapcsolattartá
s 

 BTOTOR2N01 Az ókori Hellász és 
kultúrája 

szóbeli vizsga 
Skype-on vagy 
telefonon 
keresztül, 
utóbbi esetben 
a hívás az én 
költségemre 
történik 

2020. 
ÁPRILIS 
14. 
(KEDD) 
– 
ÁPRILIS 
30. 
(CSÜTÖ
RTÖK) 

2020. 
MÁJUS 
18. 
(HÉTFŐ
) – 
JÚNIUS 
27. 
(SZOM
BAT) 

pdf Google Drive e-mail, szükség 
esetén Skype 
vagy más 
hasonló 
alkalmazás, 
telefonon való 
kapcsolattartá
s 

 BTTON206HIS Ókortörténet 
(előadás, ókori 

szóbeli vizsga 
Skype-on vagy 

2020. 
ÁPRILIS 

2020. 
MÁJUS 

pdf Google Drive e-mail, szükség 
esetén Skype 

mailto:tavoktatas2020szlavik@gmail.com
mailto:tavoktatas2020szlavik@gmail.com
mailto:gabor2012szlavik@gmail.com
mailto:gabor2012szlavik@gmail.com


Hellász) telefonon 
keresztül, 
utóbbi esetben 
a hívás az én 
költségemre 
történik 

14. 
(KEDD) 
– 
ÁPRILIS 
30. 
(CSÜTÖ
RTÖK) 

18. 
(HÉTFŐ
) – 
JÚNIUS 
27. 
(SZOM
BAT) 

vagy más 
hasonló 
alkalmazás, 
telefonon való 
kapcsolattartá
s 

 BTOTOR2N03 A görög és a római 
történelem forrásai 

A szorgalmi 
időszak során 
ppt készítése 
és megküldése 
részemre, (e-
mail-ben.) A 
ppt esetleges 
hibáinak 
kijavítása után 
referátum 
készítése (min. 
16 teljes 
oldal). 

2020. 
ÁPRILIS 
9. 
(CSÜTÖ
RTÖK) 

MÁJUS 
16. 
(SZOM
BAT) 

pdf Google Drive e-mail, szükség 
esetén Skype 
vagy más 
hasonló 
alkalmazás, 
telefonon való 
kapcsolattartá
s 

 BTREGN404P  Ókori történelem A szorgalmi 
időszak során 
ppt készítése 
és megküldése 
részemre, (e-
mail-ben.) A 
ppt esetleges 
hibáinak 
kijavítása után 
referátum 

2020. 
ÁPRILIS 
9. 
(CSÜTÖ
RTÖK) 

MÁJUS 
16. 
(SZOM
BAT) 

pdf Google Drive e-mail, szükség 
esetén Skype 
vagy más 
hasonló 
alkalmazás, 
telefonon való 
kapcsolattartá
s 



készítése (min. 
16 teljes 
oldal). 

 BTOTOR2N02  Az antik Róma 
története és kultúrája 

szóbeli vizsga 
Skype-on vagy 
telefonon 
keresztül, 
utóbbi esetben 
a hívás az én 
költségemre 
történik 

2020. 
ÁPRILIS 
14. 
(KEDD) 
– 
ÁPRILIS 
30. 
(CSÜTÖ
RTÖK) 

2020. 
MÁJUS 
18. 
(HÉTFŐ
) – 
JÚNIUS 
27. 
(SZOM
BAT) 

pdf Google Drive e-mail, szükség 
esetén Skype 
vagy más 
hasonló 
alkalmazás, 
telefonon való 
kapcsolattartá
s 

 BTREGN403P Ókori történelem szóbeli vizsga 
Skype-on vagy 
telefonon 
keresztül, 
utóbbi esetben 
a hívás az én 
költségemre 
történik 

2020. 
ÁPRILIS 
14. 
(KEDD) 
– 
ÁPRILIS 
30. 
(CSÜTÖ
RTÖK) 

2020. 
MÁJUS 
18. 
(HÉTFŐ
) – 
JÚNIUS 
27. 
(SZOM
BAT) 

pdf Google Drive e-mail, szükség 
esetén Skype 
vagy más 
hasonló 
alkalmazás, 
telefonon való 
kapcsolattartá
s 

 BTTON207HIS Ókortörténet 
(előadás, ókori Róma) 

szóbeli vizsga 
Skype-on vagy 
telefonon 
keresztül, 
utóbbi esetben 
a hívás az én 
költségemre 
történik 

2020. 
ÁPRILIS 
14. 
(KEDD) 
– 
ÁPRILIS 
30. 
(CSÜTÖ
RTÖK) 

2020. 
MÁJUS 
18. 
(HÉTFŐ
) – 
JÚNIUS 
27. 
(SZOM
BAT) 

pdf Google Drive e-mail, szükség 
esetén Skype 
vagy más 
hasonló 
alkalmazás, 
telefonon való 
kapcsolattartá
s 



 BTMNDTHT42 A tömeghadseregek 
kora 

szóbeli vizsga 
Skype-on vagy 
telefonon 
keresztül, 
utóbbi esetben 
a hívás az én 
költségemre 
történik 

2020. 
ÁPRILIS 
14. 
(KEDD) 
– 
ÁPRILIS 
30. 
(CSÜTÖ
RTÖK) 

2020. 
MÁJUS 
18. 
(HÉTFŐ
) – 
JÚNIUS 
27. 
(SZOM
BAT) 

pdf, videó fájl Google Drive, 
youtube 

e-mail, szükség 
esetén Skype 
vagy más 
hasonló 
alkalmazás, 
telefonon való 
kapcsolattartá
s 

 BTOTOR10N05 Szabadon választható 
I. (A tömeghadseregek 
kora) 

szóbeli vizsga 
Skype-on vagy 
telefonon 
keresztül, 
utóbbi esetben 
a hívás az én 
költségemre 
történik 

2020. 
ÁPRILIS 
14. 
(KEDD) 
– 
ÁPRILIS 
30. 
(CSÜTÖ
RTÖK) 

2020. 
MÁJUS 
18. 
(HÉTFŐ
) – 
JÚNIUS 
27. 
(SZOM
BAT) 

pdf, videó fájl Google Drive, 
youtube 

e-mail, szükség 
esetén Skype 
vagy más 
hasonló 
alkalmazás, 
telefonon való 
kapcsolattartá
s 

 BTOTOR10N04 Szakdolgozati 
szeminárium II. 

Folyamatos 
kapcsolattartá
s a 
szakdolgozatot 
készítő 
hallgatókkal, 
ahogy 
korábban is. A 
kapcsolattartá
s új módja e-
mail 
és/telefon. 

2020. 
ÁPRILIS 
9. 
(CSÜTÖ
RTÖK) 

-   e-mail, szükség 
esetén Skype 
vagy más 
hasonló 
alkalmazás, 
telefonon való 
kapcsolattartá
s 



Végső 
követelmény: 
a határidőre 
leadott kész 
dolgozat. 

 BTMNDTOR41 Szakdolgozati 
szeminárium 

Folyamatos 
kapcsolattartá
s a 
szakdolgozatot 
készítő 
hallgatókkal, 
ahogy 
korábban is. A 
kapcsolattartá
s új módja e-
mail 
és/telefon. 
Végső 
követelmény: 
a határidőre 
leadott kész 
dolgozat. 

2020. 
ÁPRILIS 
9. 
(CSÜTÖ
RTÖK) 

-   e-mail, szükség 
esetén Skype 
vagy más 
hasonló 
alkalmazás, 
telefonon való 
kapcsolattartá
s 

 

 

Oktató neve, 
elérhetősége  

(név, email cím) 

Oktatott tárgy  Beszámolási 
kötelezettség   

pl. szóbeli vizsga 
skpe-on, 

beadandó 
dolgozat, online 

Határidő(k) 
 

Elektronikusan átadott anyagok A hallgatókkal 
való 

kommunikáció 
módja, 

csatornája pl. e-
mail, Moodle, 

neptun 
kódja 

címe végzős 
hallgatók 
számára 

nem 
végzős 

hallgatók 
számára 

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

elérhetősége  
pl. intézeti 
honlap, fb 

csoport, Moodle 



teszt stb. line teszt felület Sykpe, Microsoft 
Classroom, 

facebook csoport 
stb. 

Tóth Árpád BTOTON4
08SZV 

Szabadon választható 
(Művelődési eszmények...) 

beadandó 
dolgozat 

 máj.15. szakirodalom
-pdf 

email-
mellékletként 
elküldve 

e-mail 
(Neptun-
körüzenet) 

arpad.toth.0124@gm
ail.com 

BTTON406
HIS 

Újkori magyar történelem szóbeli vizsga 
(Skype) 

 jún.30. óravázlat-ppt email-
mellékletként 
elküldve 

e-mail 
(Neptun-
körüzenet) 

 BTOTOR10
N02 

Történeti demográfia beadandó 
dolgozat, 
online teszt 

 máj.15. szakirodalom
-pdf 

email-
mellékletként 
elküldve 

e-mail 
(Neptun-
körüzenet) 

 BTTON404
MUS 

Informatika: adatbázis és 
digitalizálás 

beadandó 
dolgozat 

 máj.15. szakirodalom
-pdf 

email-
mellékletként 
elküldve 

e-mail 
(Neptun-
körüzenet) 

 

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 

Tózsa-Rigó Attila, 
tozsa.rigo@gmail.co
m 

BTREGN

201 
Történeti földrajz szóbeli vizsga 

skpe-on 
 jún. 26. órai jegyzet, 

online 
elérhető 
szakirodalom
, pdf 

intézeti 
honlap, e-
mail 

e-mail 



Tózsa-Rigó Attila, 
tozsa.rigo@gmail.co
m 

BTOTOR

4N02 
Egyetemes történelem a 

15–18. században II. 

(transzkontinentális 

interakciók a kora 

újkorban) 

szóbeli vizsga 
skpe-on 

 jún. 26. órai jegyzet, 
online 
elérhető 
szakirodalom
, pdf 

intézeti 
honlap, e-
mail 

e-mail 

Tózsa-Rigó Attila, 
tozsa.rigo@gmail.co
m 

BTOTOR

10N07 
Szabadon választható III. 

(Címe: Tér és idő. A 

térszemlélet, a tér- és az 

időérzékelés változása a 

kora újkorban) 

szóbeli vizsga 
skpe-on 

 jún. 26. órai jegyzet, 
online 
elérhető 
szakirodalom
, pdf 

intézeti 
honlap, e-
mail 

e-mail 

Tózsa-Rigó Attila, 
tozsa.rigo@gmail.co
m 

BTOSVTL21
3 

Az újkori világ történeti-
politikai földrajza és 
térszerkezete 

beadandó 
dolgozat 

ápr. 20. jún. 1. órai jegyzet, 
online 
elérhető 
szakirodalom 

 e-mail 

Tózsa-Rigó Attila, 
tozsa.rigo@gmail.co
m 

BTOSVTL21
2 

Egyetemes történelem a 15–
18. században 

szóbeli vizsga 
skpe-on 

ápr. 20. jún. 26. órai jegyzet 
(febr. 28-i 
ea.) 

 e-mail 

Tózsa-Rigó Attila, 
tozsa.rigo@gmail.co
m 

BTOTOR4
L02 

Egyetemes történelem a 
15–18. században II. 

szóbeli vizsga 
skpe-on 

ápr. 20. jún. 26. órai jegyzet 
(febr. 28-i 
ea.) 

 e-mail 

Tózsa-Rigó Attila, 
tozsa.rigo@gmail.co
m 

BTREGL20
1 

Történeti Földrajz szóbeli vizsga 
skpe-on 

ápr. 20. jún. 26. órai jegyzet 
(márc. 6-i 
ea.) 

 e-mail 

Tózsa-Rigó Attila, 
tozsa.rigo@gmail.co
m 

BTOSVTL20
2 

Világtörténet kései 
középkorban 

szóbeli vizsga 
skpe-on 

ápr. 20. jún. 26. online 
elérhető 
szakirodalom 

intézeti 
honlap, e-
mail 

e-mail 

 

Oktató neve, 
elérhetősége  

Oktatott tárgy  Beszámolási 
kötelezettség   

Határidő(k) 
 

Elektronikusan átadott anyagok  A hallgatókkal 
való 



(név, email cím) neptun 
kódja 

címe pl. szóbeli vizsga 
skpe-on, 

beadandó 
dolgozat, online 

teszt stb. 

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 

kommunikáció 
módja, 

csatornája  pl. e-
mail, Moodle, 

Sykpe, Microsoft 
Classroom, 

facebook csoport 
stb. 

Tringli István 
tringli.istvan@uni-
miskolc.hu 

BTOTOR2
N04 

A történelem tanulása és 
a történettudomány 

módszerei II.  
 

online teszt és 
beadandó 

 május 
7. 

ppt, online 
teszt, video 
fájl 

fb csoport e-mail, fb 
csoport 

Tringli István 
tringli.istvan@uni-
miskolc.hu 

BTOTOR3
N03 

Középkori magyar 
történelem I. 

 

online teszt  május 
14. 

pdf könyv, 
ppt, video fájl 

fb csoport e-mail, fb. 
csoport 

Tringli István 
tringli.istvan@uni-
miskolc.hu 

BTREGN40
2 

Éremtan, Régészet 
 

szóbeli vizsga 
skype-on 

 május 
14. 

ppt, video fájl fb csoport e-mail, fb. 
csoport 

Tringli István 
tringli.istvan@uni-
miskolc.hu 

BTREGN60
1N 

Történeti térképek  szóbeli vizsga 
skype-on 

 május 
14, 

pdf könyv, 
ppt, video fájl 

fb. csoport e-mail, fb 
csoport 

 

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, 

neptun 
kódja 

címe végzős 
hallgatók 
számára 

nem végzős 
hallgatók 
számára 

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

elérhetőség
e  

pl. intézeti 
honlap, fb 
csoport, 
Moodle 
felület 



facebook 
csoport stb. 

Viskolcz Noémi 
bolvnoemi@uni-
miskolc.hu 

BTOTOR4N
06 

Az Erdélyi 
Fejedelemség 

minden héten 
online teszt 
megoldás, ennek 
benyújtása az óra 
időpontját követő 
következő óra (azaz 
egy hét) 

- május 15. minden héten 
csatolt 
szakirodalom 
(pdf), 
forráselemzés 
(pdf) és online 
teszt 

google 
classroom 

google 
classroom 

Viskolcz Noémi 
bolvnoemi@uni-
miskolc.hu 

BTOTOR8N
11 

Kultúra és 
gondolkodás a 15-18. 
századi Magyar-
országon  

1. minden héten a 
vállalt témában a 
hallgatói ppt 
benyújtása 2. 
minden héten 
online teszt 
megoldás, ennek 
benyújtása az óra 
időpontját követő 
következő óra (azaz 
egy hét) 

- május 15. minden héten 
csatolt 
szakirodalom 
(pdf), 
forráselemzés 
(pdf) és online 
teszt 

google 
classroom 

google 
classroom 

Viskolcz Noémi 
bolvnoemi@uni-
miskolc.hu 

BTOTOR8N
10 

Írásbeliség és képi 
ábrázolás II. Új- és 
jelenkor 

minden héten a 
kiadott témában a 
hallgatói ppt 
benyújtása 
az óra időpontját 
követő következő 
óra (azaz egy hét) 

- május 15. minden héten 
csatolt 
szakirodalom 
(pdf), és online 
teszt 

google 
classroom 

google 
classroom 

Viskolcz Noémi 
bolvnoemi@uni-
miskolc.hu 

BTOPED9
N03-5 

Szakmódszertan III. beadandó dolgozat 
(mindkét hallgató 
aláírást szerzett 

 május 15. pdf-ben csatolt 
szakirodalmak 
(már 

feltöltés 
wetransfe
rrel 

e-mailes 
kapcsolattar
tás és 



már) megküldve) konzultáció 
(2 hallgató) 

Viskolcz Noémi 
bolvnoemi@uni-
miskolc.hu 

BTOSVTL2
10, 
BTOTOR4L
06 

Az Erdélyi 
Fejedelemség 

beadandó dolgozat 
és online zárthelyi 

 május 15. pdf-ben csatolt 
szakirodalmak 

feltöltés 
wetransfe
rrel 

e-mailes 
kapcsolattar
tás és 
konzultáció 

Viskolcz Noémi 
bolvnoemi@uni-
miskolc.hu 

BTOTOR8L
11 

Kultúra és 
gondolkodás a 15-18. 
századi Magyar-
országon 

beadandó dolgozat 
és online zárthelyi 

 május 15. pdf-ben csatolt 
szakirodalmak 

feltöltés 
wetransfe
rrel 

e-mailes 
kapcsolattar
tás és 
konzultáció 

Viskolcz Noémi 
bolvnoemi@uni-
miskolc.hu 

BTOTOR8L
10 

Írásbeliség és képi 
ábrázolás II. Új- és 
jelenkor 

beadandó dolgozat 
és online zárthelyi 

 május 15. pdf-ben csatolt 
szakirodalmak 

feltöltés 
wetransfe
rrel 

e-mailes 
kapcsolattar
tás és 
konzultáció 

 

 


