
KÖVETELMÉNYEK 

 

Tantárgy neve Bevezetés a cigányság irodalmába II. (Műköltészet) 

Tantárgy kódja TAB2115 

Meghirdetés féléve 7. 

Kreditpont 2 

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

Félévi követelmény kollokvium 

Előfeltétel (tantárgyi kód) - 

Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Balázs főiskolai adjunktus 

Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Nagy Balázs főiskolai adjunktus 

Tantárgyfelelős tanszék kódja TAI 

 

A foglalkozásokon való részvétel:  

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

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

figyelembevételével csak igazoltan hiányozhat. A hiányzást pótolnia kell az adott téma önálló 

megismerésével, annak a szemináriumi munka során való bizonyításával. A félévi hiányzás 

megengedhető mértéke a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése 

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

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

- vizsga típusa: írásbeli  

- vizsgára bocsátás feltétele: egy kiselőadás tartása 

A vizsgára bocsátás feltétele:  

 Egy kiselőadás megtartása a szorgalmi időszakban a hozzá készített 

prezentáció segítségével előre megadott szakirodalom alapján (minden 

hallgatónak különböző témában). A szakirodalom az első előadáson kerül 

ismertetésre. 

A kollokvium típusa: írásbeli  

Az írásbeli vizsga anyaga:  

 Műértelmezés a tanult szerzők alkotásainak köréből  

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegyet az írásbeli dolgozat minősége határozza meg.  

 

Elolvasandó művek: (Jókai Mór: A cigánybáró, Arany János: A nagyidai cigányok, 

Osztojkán Béla: Nincs itthon az isten, Lakatos Menyhért: Füstös képek (regényrészlet), 

Holdosi József: Cigánymózes, Holdosi József: Kányák, Jónás Tamás: Törzs) 

 

Megnézendő filmek: (Cigányok, Fekete vonat, Csandra szekere, Csak a szél, Cigány az 

űrben)  

 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 03. 

 

Dr. Nagy Balázs 

főiskolai adjunktus 



KÖVETELMÉNYEK 

 

Tantárgy neve Bevezetés a cigányság irodalmába II. (Műköltészet) 

Tantárgy kódja TAB2115L 

Meghirdetés féléve 7. 

Kreditpont 2 

A konzultáció óraszáma 9 

Félévi követelmény kollokvium 

Előfeltétel (tantárgyi kód) - 

Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Balázs főiskolai adjunktus 

Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Nagy Balázs főiskolai adjunktus 

Tantárgyfelelős tanszék kódja TAI 

 

A foglalkozásokon való részvétel:  

A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs 

óraszámának egyharmada (jelen esetben 3 óra). Ennek túllépése esetén a félév nem 

értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

- vizsga típusa: írásbeli  

A vizsgára bocsátás feltétele:  

 Beszámoló az elolvasandó művekből.    

A kollokvium típusa: írásbeli  

Az írásbeli vizsga anyaga:  

 Műértelmezés a tanult szerzők alkotásainak köréből  

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegyet az írásbeli dolgozat minősége határozza meg.  

 

Elolvasandó művek: (Jókai Mór: A cigánybáró, Arany János: A nagyidai cigányok, 

Osztojkán Béla: Nincs itthon az isten, Lakatos Menyhért: Füstös képek (regényrészlet), 

Holdosi József: Cigánymózes, Holdosi József: Kányák, Jónás Tamás: Törzs) 

 

Megnézendő filmek: (Cigányok, Fekete vonat, Csandra szekere, Csak a szél, Cigány az 

űrben)  

 

 

 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 03. 

 

Dr. Nagy Balázs 

főiskolai adjunktus 



KÖVETELMÉNYEK 

 

Tantárgy neve Bevezetés az irodalomtudományba 

Tantárgy kódja TAB2309 

Meghirdetés féléve 5. 

Kreditpont: 2 

Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+2 

Félévi követelmény gyakorlati jegy 

Előfeltétel (tantárgyi kód) - 

Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Balázs, főiskolai adjunktus 

Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Nagy Balázs, főiskolai adjunktus 

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 dolgozat.  

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

A félév során a 12. héten zárthelyi dolgozat lesz, amely magába foglalja a szeminárium 

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

listáját az első szemináriumon ismerhetik meg a hallgatók. A dolgozat 50% alatti 

teljesítménye a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja maga után. A zárthelyi dolgozat mellett 

a hallgatók kiselőadásokra, önálló feladatokra is kapnak félévközi jegyet. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat valamint az egyéb félévközi jegyek 

érdemjegyeinek számtani átlaga határozza meg, de a zárhelyi dolgozatnak legalább 

elégségesnek kell lennie 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 03. 

 

Dr. Nagy Balázs 

főiskolai adjunktus 



KÖVETELMÉNYEK 

 

Tantárgy neve Bevezetés az irodalomtudományba 

Tantárgy kódja TAB2309L 

Meghirdetés féléve 5. 

Kreditpont: 2 

A konzultáció óraszáma 9 

Félévi követelmény gyakorlati jegy 

Előfeltétel (tantárgyi kód) - 

Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Balázs, főiskolai adjunktus 

Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Nagy Balázs, főiskolai adjunktus 

Tantárgyfelelős tanszék kódja TI 

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

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

mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada (jelen 

esetben 3 óra). Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy  

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

 zárthelyi dolgozat 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

 A félév során a 2. konzultáción (nov. 24.) zárthelyi dolgozat lesz. 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 dolgozat elégtelen minősítésű, a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. 

Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges. 

 

Kötelező és ajánlott irodalom:  
Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban. Osiris Kiadó, Budapest, 

1997.  

Dobos István (szerk.): Olvasáselméletek. Bevezetés az irodalom elméleteibe. I.,  Kossuth 

Egyetemi Kiadó, 2001.  

Hima Gabriella: Az irodalomtudomány jelenkori irányzatai. Eötvös Kiadó, Budapest, 1999. 

Rohonyi Zoltán (szerk.): Irodalmi kánon és kanonizáció. Osiris Kiadó. Budapest, 2001. 

Szentesi Zsolt: A műértelmezés alapfogalmai. Líceum Kiadó. Eger, 2005. 

Szili József: Az irodalomfogalmak rendszere. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1993. 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 03. 

 

Dr. Nagy Balázs 

főiskolai adjunktus 



KÖVETELMÉNYEK 
 

Tantárgy neve Korunk irodalma I. 

Tantárgy kódja TAB1308 

Meghirdetés féléve 7. 

Kreditpont: 3 

Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 1+2 

Félévi követelmény kollokvium 

Előfeltétel (tantárgyi kód)  

Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Balázs, főiskolai adjunktus 

Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Nagy Balázs, főiskolai adjunktus 

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 szemináriumokról a hallgató a TVSZ. 

figyelembevételével csak igazoltan hiányozhat. A hiányzást pótolnia kell az adott téma önálló 

megismerésével, annak a szemináriumi munka során való bizonyításával. A félévi hiányzás 

megengedhető mértéke a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése 

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

 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- vizsgára bocsátás feltétele: beszámoló az elolvasandó művekből. 

- A vizsgára bocsátás feltétele:  

Minden elolvasandó műből öt kérdésre kell válaszolniuk a hallgatóknak írásban. 

Kevesebb mint három jó válasz esetén újra kell próbálkozniuk a beszámoló 

teljesítésével. 

 

A kollokvium típusa: szóbeli 

 

A szóbeli vizsga témakörei az elolvasandó művek szerzőinek munkásságából kerülnek 

összeállításra.  

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegyet a szóbeli vizsga eredménye határozza meg.  

 

Elolvasandó művek: Márai Sándor: Eszter hagyatéka, Németh László: Iszony, Kertész Imre: 

Sorstalanság, Nádas Péter: Egy családregény vége, Szabó Magda: Az ajtó, Spiró György: 

Csirkefej, Dragomán György: Máglya. 

 
 

 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 03. 

 

Dr. Nagy Balázs 

főiskolai adjunktus 



KÖVETELMÉNYEK 
 

Tantárgy neve Korunk irodalma I. 

Tantárgy kódja TAB1308L 

Meghirdetés féléve 7. 

Kreditpont: 3 

A konzultáció óraszáma 13 

Félévi követelmény kollokvium 

Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB 1305 

Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Balázs, főiskolai adjunktus 

Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Nagy Balázs, főiskolai adjunktus 

Tantárgyfelelős tanszék kódja TAI 

 

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs 

óraszámának egyharmada (jelen esetben 4 óra). Ennek túllépése esetén a félév nem 

értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- vizsgára bocsátás feltétele: beszámoló az elolvasandó művekből. 

- A vizsgára bocsátás feltétele:  

Minden elolvasandó műből öt kérdésre kell válaszolniuk a hallgatóknak írásban a 

kollokvium előtt. Kevesebb mint három jó válasz esetén újra kell próbálkozniuk a 

beszámoló teljesítésével. 

 

A kollokvium típusa: szóbeli 

 

A szóbeli vizsga témakörei az elolvasandó művek szerzőinek munkásságából kerülnek 

összeállításra.  

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegyet a szóbeli vizsga eredménye határozza meg.  

 

Elolvasandó művek: Krúdy Gyula: Szindbád novellákból válogatás, Márai Sándor: Eszter 

hagyatéka, Ionesco: A kopasz énekesnő, Németh László: Iszony, Kertész Imre: Sorstalanság, 

Szabó Magda: Az ajtó, Spiró György: Csirkefej, Dragomán György: Máglya. 

 

 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 03. 

 

Dr. Nagy Balázs 

főiskolai adjunktus 



KÖVETELMÉNYEK 

 

Tantárgy neve A magyar nyelv és irod. tantárgy-pedagógiája 

Tantárgy kódja TAB2313 

Meghirdetés féléve 5. 

Kreditpont: 3 

Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 1+2 

Félévi követelmény kollokvium 

Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1304; TAB1312 

Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Balázs főiskolai adjunktus 

Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Nagy Balázs főiskolai adjunktus 

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 szemináriumokról a hallgató a TVSZ. 

figyelembevételével csak igazoltan hiányozhat. A hiányzást pótolnia kell az adott téma önálló 

megismerésével, annak a szemináriumi munka során való bizonyításával. A félévi hiányzás 

megengedhető mértéke a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése 

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

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- vizsgára bocsátás feltétele: óratervezet készítése megadott tanítási anyaghoz kapcsolódóan 

 

A kollokvium típusa: írásbeli 

 

Az írásbeli vizsga témaköreit az előadások anyagai alkotják. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegyet az írásbeli vizsga eredménye és az egyéb félévközi jegyek számtani 

átlaga határozza meg, de az írásbeli vizsga jegyének legalább elégségesnek kell lennie 

a félév eredményes teljesítéséhez. 

 

Két alkalommal kerül sor óralátogatásra a gyakorlóiskolában. Az óraelemzések (hospitálási 

napló) értékelése jeggyel történik. A hallgatók emellett félévközi jegyet kapnak az elkészített 

óratervezetre, valamint kaphatnak jegyet kiselőadásokra, mikrotanításokra is. 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 03. 

 

Dr. Nagy Balázs 

főiskolai adjunktus 



KÖVETELMÉNYEK 

 

Tantárgy neve A magyar nyelv és irod. tantárgy-pedagógiája 

Tantárgy kódja TAB2313L 

Meghirdetés féléve 5. 

Kreditpont: 3 

A konzultáció óraszáma 13 

Félévi követelmény kollokvium 

Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1304; TAB1312 

Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Balázs főiskolai adjunktus 

Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Nagy Balázs főiskolai adjunktus 

Tantárgyfelelős tanszék kódja TAI 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs 

óraszámának egyharmada (jelen esetben 4 óra). Ennek túllépése esetén a félév nem 

értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- vizsgára bocsátás feltétele: óratervezet készítése megadott tanítási anyaghoz kapcsolódóan 

 

A kollokvium típusa: írásbeli 

 

Az írásbeli vizsga témaköreit a konzultációk anyagai alkotják. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegyet az írásbeli vizsga eredménye és az elkészített óratervezetre kapott 

jegy számtani átlaga határozza meg, de az írásbeli vizsga jegyének legalább 

elégségesnek kell lennie a félév eredményes teljesítéséhez. 

 

 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 03. 

 

Dr. Nagy Balázs 

főiskolai adjunktus 

 



KÖVETELMÉNYEK 

 

Tantárgy neve Irodalomtörténet I. 

Tantárgy kódja TAB2310 

Meghirdetés féléve 5. 

Kreditpont: 2 

Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+2 

Félévi követelmény gyakorlati jegy 

Előfeltétel (tantárgyi kód) - 

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

Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Nagy Balázs, főiskolai adjunktus 

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: 
Írásbeli beszámoló a kötelező művek elolvasásáról (folyamatos). 

Zárthelyi dolgozat a szemináriumi témák anyagából a 13. héten. 

Egy szabadon választott szemináriumi téma feldolgozása, szóbeli előadása. (folyamatos). 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

A félév során a 12. héten zárthelyi dolgozat lesz, amely magába foglalja a szeminárium 

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

listáját az első szemináriumon ismerhetik meg a hallgatók. A dolgozat 50% alatti 

teljesítménye a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja maga után. A zárthelyi dolgozat mellett 

a hallgatók kiselőadásokra, önálló feladatokra is kapnak félévközi jegyet. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat valamint az egyéb félévközi jegyek 

érdemjegyeinek számtani átlaga határozza meg, de a zárhelyi dolgozatnak legalább 

elégségesnek kell lennie 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. 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 03. 

 

Dr. Nagy Balázs 

főiskolai adjunktus 



KÖVETELMÉNYEK 

 

Tantárgy neve Irodalomtörténet I. 

Tantárgy kódja TAB2310L 

Meghirdetés féléve 5. 

Kreditpont: 2 

A konzultáció óraszáma 9 

Félévi követelmény gyakorlati jegy 

Előfeltétel (tantárgyi kód) - 

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

Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Nagy Balázs, főiskolai adjunktus 

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 (jelen 

esetben 3 óra). Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 
Írásbeli beszámoló a kötelező művek elolvasásáról az utolsó konzultáció alkalmával. 

Szemináriumi dolgozat készítése megadott témából. 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

A félév során az utolsó konzultáció alkalmával a hallgatók írásban számolnak be az 

elolvasandó művekből. Erre jegyet kapnak. A beszámolónak legalább 50% teljesítményűnek 

kell lennie. 

Az önállóan elkészített szemináriumi dolgozatra a hallgatók szintén ötfokozatú értékelést 

kapnak. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

A félévi gyakorlati jegyet az írásbeli beszámoló és a szemináriumi dolgozat érdemjegyeinek 

számtani átlaga határozza meg, de mindkét feladatnak legalább elégségesnek kell lennie a 

félév eredményes teljesítéséhez.  

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 03. 

 

Dr. Nagy Balázs 

főiskolai adjunktus 

 


