
KÖVETELMÉNYEK 

 

Tantárgy neve Magyar nyelv IV. (Jelentéstan, szövegtan)  

Tantárgy kódja TAB 1304 

Meghirdetés féléve 4. 

Kreditpont: 2 

Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+2 

Félévi követelmény gyakorlati jegy 

Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB 1302, TAB 1303 

Tantárgyfelelős neve és beosztása Kissné dr. Rusvai Julianna Phd főiskolai tanár 

Tantárgy oktatója és beosztása Kissné dr. Rusvai Julianna Phd főiskolai tanár 

 

Tantárgyfelelős tanszék kódja TAI 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke a 

tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem 

értékelhető (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 
Zárthelyi dolgozatok  

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

A félév során a 6. és a 12. héten a hallgatók zárthelyi dolgozatot írnak, amely magába foglalja 

a szeminárium anyagát, valamint a kijelölt irodalom önálló feldolgozását. A kötelező és ajánlott 

irodalom listáját az első órán ismerhetik meg a diákok. A dolgozatok 50% alatti teljesítménye 

a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja maga után. A zárthelyi dolgozatokon kívül a hallgatók 

kiselőadásokra, önálló feladatokra is kapnak félévközi jegyet. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozatok, valamint az egyéb félévközi jegyek 

érdemjegyeinek számtani átlaga határozza meg, de a zárhelyi dolgozatoknak legalább 

elégségesnek kell lenniük a félév eredményes teljesítéséhez. Amennyiben a zárthelyi dolgozat 

elégtelen minősítésű, a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy 

javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖVETELMÉNYEK 

 

Tantárgy neve Magyar nyelv IV. (Jelentéstan, szövegtan)  

Tantárgy kódja TAB 1304L 

Meghirdetés féléve 4. 

Kreditpont: 2 

Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+2 

Félévi követelmény gyakorlati jegy 

Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB 1302 TAB 1303 

Tantárgyfelelős neve és beosztása Kissné dr. Rusvai Julianna Phd főiskolai tanár 

Tantárgy oktatója és beosztása Kissné dr. Rusvai Julianna Phd főiskolai tanár 

 

Tantárgyfelelős tanszék kódja TAI 

 

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke 

részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén 

a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy  

 

Az értékelés módja, ütemezése: 
zárthelyi dolgozatok 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 
A félév során a 2. és a 3. konzultáción zárthelyi dolgozatot írnak a hallgatók. A dolgozat 50% 

alatti teljesítménye a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja maga után.  

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

 A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat érdemjegye határozza meg. Amennyiben a 

zárthelyi dolgozatok elégtelen minősítésűek, a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. 

Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges. 

 

Kötelező és ajánlott irodalom:  
 

A. Jászó Anna (2007, szerk.): A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó, Budapest. ISBN 

9789638144195 

A. Jászó Anna – Hangay Zoltán (1995): Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási 

Stúdió, Szeged. ISBN  9636970130 
Pethő József (2006): Jelentéstan. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Tantárgy neve Magyar nyelv II.  

Tantárgy kódja BTA 1206 

Meghirdetés féléve 2. 

Kreditpont: 3 

Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 1+1 

Félévi követelmény Kollokvium 

Előfeltétel (tantárgyi kód) BTA 1101 

Tantárgyfelelős neve és beosztása Kissné dr. Rusvai Julianna főiskolai tanár 

Tantárgy oktatója és beosztása Kissné dr. Rusvai Julianna főiskolai tanár 

Tantárgyfelelős tanszék kódja TAI 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.). Szemináriumról a hallgató a TVSZ 

figyelembevételével legfeljebb 3 alkalommal hiányozhat (igazoltan). Mulasztás esetén köteles 

beszámolni az adott téma ismeretéről, a tanultak pótlásáról. Ha a hallgató a szemináriumokról 

több mint három alkalommal hiányzik, nem kap aláírást.  

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

A félév során a 6. és a 12. héten a hallgatók zárthelyi dolgozatot írnak, amely magába foglalja 

a szeminárium anyagát, valamint a kijelölt irodalom önálló feldolgozását. A kötelező és ajánlott 

irodalom listáját az első órán ismerhetik meg a diákok. A dolgozatok 50% alatti teljesítménye 

a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja maga után.  

 

A vizsgára bocsátás feltétele:  

A félév folyamán (a 6. és 11. héten) írt zárthelyi dolgozatok legalább 50%-os teljesítése. A 

dolgozatok 50% alatti teljesítése a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja maga után.  

 

A kollokvium típusa: írásbeli 

A vizsga témakörei azonosak a tematikában megadottakkal. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegyet az írásbeli vizsga eredménye határozza meg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Tantárgy neve Magyar nyelv II.  

Tantárgy kódja BTA 1206L 

Meghirdetés féléve 2. 

Kreditpont: 3 

Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 1+1 

Félévi követelmény Kollokvium 

Előfeltétel (tantárgyi kód) BTA 1101 

Tantárgyfelelős neve és beosztása Kissné dr. Rusvai Julianna főiskolai tanár 

Tantárgy oktatója és beosztása Kissné dr. Rusvai Julianna főiskolai tanár 

Tantárgyfelelős tanszék kódja TAI 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke 

részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén 

a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Félévi követelmény: kollokvium  

 

Az értékelés módja, ütemezése: 
zárthelyi dolgozatok 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 
A félév során a 2. és a 3. konzultáción zárthelyi dolgozatot írnak a hallgatók. A dolgozat 50% 

alatti teljesítménye a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja maga után.  

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

 Az érdemjegy azonos az írásbeli vizsga eredményével. 

 

Kötelező és ajánlott irodalom:  
 

A. Jászó Anna (2007, szerk.): A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó, Budapest. ISBN 

9789638144195 

A. Jászó Anna – Hangay Zoltán (1995): Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási 

Stúdió, Szeged. ISBN  9636970130 

Keszler Borbála (2000, szerk.): Magyar grammatika. Tankönyvkiadó. Budapest. 
Pethő József (2006): Jelentéstan. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza. 

Szikszaié Nagy Irma (1999): Leíró magyar szövegtan. Osiris, Budapest. ISBN 9633794226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Tantárgy neve Gyermekirodalom   

Tantárgy kódja TAB 1314 

Meghirdetés féléve 4. 

Kreditpont 3 

Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 

Félévi követelmény kollokvium 

Előfeltétel (tantárgyi kód) - 

Tantárgyfelelős neve és beosztása Kissné dr. Rusvai Julianna főiskolai tanár 

Tantárgy oktatója és beosztása Kissné dr. Rusvai Julianna főiskolai tanár 

Tantárgyfelelős tanszék kódja TAI 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) A szemináriumokon való részvétel kötelező. A hallgató 

a TVSZ figyelembe vételével három alkalommal hiányozhat.  

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

 

A vizsgára bocsátás feltételei:  

Egy kiselőadás megtartása a szorgalmi időszakban az első órán tartott megbeszélés alapján, 

valamint a félév kezdetén megadott gyermekirodalmi művek ismeretéből a félév 6. és 11. 

hetében írásban adnak számot a hallgatók.  Sikertelen dolgozat esetén két alkalommal lehet 

javítani a szorgalmi időszakban.  

 

A kollokvium típusa: szóbeli.  

A szóbeli vizsga témakörei azonosak a tematikában megadott témakörökkel. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegy a szóbeli vizsga eredményével azonos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Tantárgy neve Gyermekirodalom   

Tantárgy kódja TAB 1314L 

Meghirdetés féléve 4. 

Kreditpont 3 

Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 

Félévi követelmény kollokvium 

Előfeltétel (tantárgyi kód) - 

Tantárgyfelelős neve és beosztása Kissné dr. Rusvai Julianna főiskolai tanár 

Tantárgy oktatója és beosztása Kissné dr. Rusvai Julianna főiskolai tanár 

Tantárgyfelelős tanszék kódja TAI 

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt a konzultációkon (TVSz 8.§ 1.). 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

A vizsgára bocsátás feltétele: A félév kezdetén megadott gyermekirodalmi művek ismeretéből 

a félév során írásban adnak számot a hallgatók.  Sikertelen dolgozat esetén két alkalommal lehet 

javítani a szorgalmi időszakban.  

 

A kollokvium típusa: szóbeli.  

 

A szóbeli vizsga témakörei megegyeznek a tantárgyi tematika témáival. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegy azonos a szóbeli vizsga eredményével. 

 

Irodalom:  
 

 

Bárdos József — Galuska László Pál (2013): Fejezetek a gyermekirodalomból. Nemzedékek 

Tudása Tankönyvkiadó Zrt., Budapest. 

Bernáth Árpád – Orosz Magdolna – Radek Tünde – Rácz Gabriella – Tőkei Éva (2006): 

Irodalom, irodalomtudomány, irodalmi szövegelemzés. Bölcsész Konzorcium, MEK-05477. 

Bettelheim, Bruno (1985): A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Gondolat, Bp.  

Bognár Tas (2001): A magyar gyermekvers. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

Kiss Judit (2000): Bevezetés a gyermekirodalomba. Polis, Kolozsvár. 

Komáromi Gabriella (szerk.) (2001): Gyermekirodalom. helikon Kiadó, Bp.,  

Lovász Andrea (2010, 2015. szerk.): Navigátor I–II. Kortárs gyermekirodalmi lexikon. 

Cerkabella, Szentendre.  

Ortutay Gyula (1979, szerk.): Magyar folklór. Tankönyvkiadó, Bp. 

Végh Balázs Béla (2007): A gyermekirodalom változatai. Komp-Press, Kolozsvár, 

valamint a tematikának megfelelő — az oktató által kijelölt — gyermekirodalmi művek magyar 

és külföldi szerzőktől. 


