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BTAP102 Dr. Ureczky Eszter 
Academic Self-efficacy and Career 

Planning 
gyakorlati jegy 2 

The students of all sub-programmes of 

the Doctoral School of Literary and 

Cultural Studies can register for this 

course as a thematic course. (you need a 

sufficient level of English to complete 

the course and take part in classes) 

The first class will be held on 7 th 

October (Friday), from 12 to 16 in 

Room 58. 

IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 

BTP2IDI_KUT_1 témavezető Konferencia-előadás gyakorlati jegy 10 

iskolaszinten meghirdetett;  

az 1-4. félévben egyszer kötelező 

felvenni – konferenciaszereplés 

BTP2IDI_KUT_2 témavezető Tanulmány elkészítése gyakorlati jegy 10 

iskolaszinten meghirdetett;  

a megírt, de még meg nem jelent 

tanulmány számolható el itt  

BTP2IDI_KUT_3 témavezető Tanulmány publikálása gyakorlati jegy 15 

iskolaszinten meghirdetett; 

 egyszer kötelező felvenni az 1-3. 

félévben a recenzió publikálásával 

és/vagy relációban, további egyszer 

kötelező a nyolc félév alatt – a további 

félévekben szabadon választható – 

megjelenés vagy elfogadói nyilatkozat 

szükségess, ha megjelenés alatt van – a 

BTP2IDI_KUT_2 keretében 

elkészítettként már elszámolt tanulmány 

újra elszámolható a megjelenéskor 

BTP2IDI_KUT_4 témavezető Szakirodalmi referátum gyakorlati jegy 5 

iskolaszinten meghirdetett; 

a disszertáció témájához kapcsolódó 

beszámoló magyar vagy idegen nyelvű 

szakirodalmakról 

BTP2IDI_KUT_5 témavezető Recenzió elkészítése gyakorlati jegy 5 

iskolaszinten meghirdetett; 

 megírt recenzió, megjelenéstől 

függetlenül elszámolható  

BTP2IDI_KUT_11 témavezető Recenzió publikálása gyakorlati jegy 10 

iskolaszinten meghirdetett; 

az 1-3. félévben a tanulmány 

publikálásával és/vagy viszonyban 

egyszer kötelező, mind a 8 félévben 

felvehető – a BTP2IDI_KUT_5 



keretében elkészítettként már elszámolt 

recenzió újra elszámolható a 

megjelenéskor 

BTP2IDI_KUT_6 témavezető Tudományszervezési munka gyakorlati jegy 5 

iskolaszinten meghirdetett; 

 minden tudományos tevékenységet, az 

iskola tudományos adminisztrációját 

segítő munka, pl. adatbázis-feltöltések, 

digitalizálás, konferenciaszervezés stb. 

BTP2IDI_KUT_12 témavezető 

Témaismertetés 

(FIGYELMEZTETÉS: Csak az 1. 

évfolyam 1. félévben lehet felvenni!) 

gyakorlati jegy 5 

iskolaszinten meghirdetett; 

az 1. félévben szabadon választható 

(műhelyben vagy alprogramban 

bemutatott) 

BTP2IDI_KUT_8 témavezető 

Fejezetírás 

(FIGYELMEZTETÉS: Csak a 3. félévtől 

lehet felvenni! Elsőévesek ne vegyék fel, 

bár a Neptunban látszik!) 

gyakorlati jegy 10 

iskolaszinten a 3-8. félévben 

meghirdetett; kétszer a hat félév alatt 

kötelező felvenni – 

BTP2IDI_OKT_1 témavezető Gyakorlati képzés (1X2 óra) gyakorlati jegy 5 
1 duplaóra tartása témavezetői 

irányítással 

BTP2IDI_OKT_2 témavezető Gyakorlati képzés (2X2 óra) gyakorlati jegy 10 
2 duplaóra tartása témavezetői 

irányítással 

BTP2IDI_OKT_3 témavezető Gyakorlati képzés (3X2 óra) gyakorlati jegy 15 
3 duplaóra tartása témavezetői 

irányítással 

BTP2IDI_OKT_4 témavezető Oktatásszervezési munka gyakorlati jegy 5 

iskolaszinten meghirdetett; 

minden oktatási tevékenységet segítő 

munka, pl. dolgozatírás felügyelete, 

tesztjavítás, neptunos feladatok végzése 

stb. 

Magyar irodalmi, modern filológiai és kultúratudományi program 

BTP2MÖ_T_1 Dr. Szirák Péter 
Modern irodalomtudományi iskolák 

(Csak az 1. és 3. félévben vehető fel!) 
gyakorlati jegy 3 

iskolaszinten meghirdetett kurzus; 

 az irodalomtudományi alprogramok 

számára (magyar, francia, holland, 

német, olasz, szláv) kötelező, a többi 

alprogram tematikus kurzusként veheti 

fel 

kedd, 8.00-10.00, 1/2. terem 

Francia irodalom és kultúra alprogram 

BTP2FR_T_1 témavezető Témavezetői szeminárium (FR) gyakorlati jegy 1 
alprogramszinten meghirdetett kurzus, 

az első 4 félévben kötelező 

BTP2FR_T_2 témavezető Műhelyszeminárium (FR) gyakorlati jegy 2 

alprogramszinten meghirdetett kurzus, a  

tematikus szemináriummal és/vagy 

viszonyban 8 kredit értékben 

kötelezően, 4 kredit értékben szabadon 

választható 

      

Holland irodalom és kultúra alprogram 

Az alprogram ebben a félévben nem hirdet tanulmányi kredites kurzusokat. 

Magyar irodalom és kultúra alprogram 



BTP2MA_T_1 témavezető Témavezetői szeminárium (MA) gyakorlati jegy 1 

alprogramszinten meghirdetett kurzus, a 

további tematikus szemináriummal 

és/vagy viszonyban együtt 6 kredit 

értékben kötelezően választható 

BTP2MA_T_2B 

Dr. Debreczeni Attila – Dr. 

Béres Norbert - Dr. Bódi 

Katalin – Dr. Bodrogi Ferenc 

Máté – Dr. Hovánszki Mária – 

Dr. Orbán László - Dr. Imre 

László – Dr. Varga Pál – Dr. 

Bényei Péter – Dr. Gönczy 

Monika 

Klasszikus magyar irodalomtörténeti 

műhely 
gyakorlati jegy 2 

iskolaszinten meghirdetett kurzus; 

 a korszak kutatóinak mind a 4 félévben 

kötelező 

a többi alprogram tematikus kurzusként 

veheti fel 

BTP2MA_T_2C 

Dr. Szirák Péter – Dr. Balajthy 

Ágnes – Dr. Baranyai Norbert 

– Dr. Fodor Péter –   

A 20. század irodalma kutatási műhely gyakorlati jegy 2 

iskolaszinten meghirdetett kurzus; 

 a korszak kutatóinak mind a 4 félévben 

kötelező 

a többi alprogram tematikus kurzusként 

veheti fel 

Mediális kultúratudomány alprogram 

BTP2MK_T_1 
Dr. Kálai Sándor – Dr. Keszeg 

Anna 
Mediális kultúratudományok gyakorlati jegy 3 

iskolaszinten meghirdetett kurzus; 

 a Mediális kultúratudomány 

alprogramban az 1. vagy a 3. félévben 

kötelező, a többi alprogram tematikus 

kurzusként veheti fel 

BTP2MK_T_2 témavezető Témavezetői szeminárium (MK) gyakorlati jegy 1 
alprogramszinten meghirdetett kurzus, 

mind a 4 félévben kötelező 

BTP2MK_T_3 

Dr. Kálai Sándor – Dr. Keszeg 

Anna – Dr. Fodor Péter – Dr. 

Oláh Szabolcs – Dr. O. Réti 

Zsófia – Dr. Sebestyén Attila – 

Dr. Hlavacska András 

Műhelyszeminárium (MK) gyakorlati jegy 2 
alprogramszinten meghirdetett kurzus, 

mind a 4 félévben kötelező 

Német irodalom és kultúra alprogram 

BTP2DL_T_1 témavezető Témavezetői szeminárium (DL) gyakorlati jegy 1 
alprogramszinten meghirdetett kurzus, 

az első 4 félévben kötelező 

BTP2DL_T_2 témavezető Műhelyszeminárium (DL) gyakorlati jegy 2 

alprogramszinten meghirdetett kurzus, a  

tematikus szemináriummal és/vagy 

viszonyban 8 kredit értékben 

kötelezően, 4 kredit értékben szabadon 

választható 

BTP2DL_T_12 Dr. Kricsfalusi Beatrix Új tendenciák a színháztudományban gyakorlati jegy 2 

időpont-egyeztetés az oktatóval;   

az iskola bármely alprogramjának 

hallgatója felveheti  

BTP2DL_T_13 Dr. Katschthaler, Karl Intermedialität: Literatur und Musik gyakorlati jegy 2 

időpont-egyeztetés az oktatóval;   

az iskola bármely alprogramjának 

hallgatója felveheti  

Olasz irodalom és kultúra alprogram 

Ebben a félévben nem hirdet meg kurzusokat. 

Orosz irodalom és kultúra alprogram 



BTP2SL_T_1 témavezető Témavezetői szeminárium (SL) gyakorlati jegy 1 

alprogramszinten meghirdetett kurzus, 

1x kötelező a 4 félév alatt, továbbá a 

műhelyszemináriummal és a tematikus 

kurzusokkal és/vagy viszonyban együtt 

7 kredit értékben kötelezően, 8 kredit 

értékben pedig szabadon választható 

BTP2SL_T_2 témavezető Műhelyszeminárium (SL) gyakorlati jegy 2 

alprogramszinten meghirdetett kurzus, a 

témavezetői és tematikus 

szemináriummal és/vagy viszonyban 

együtt 7 kredit értékben kötelezően, 8 

kredit értékben pedig szabadon 

választható 

BTP2SL_T_9 Dr. Molnár Angelika Orosz irodalomtudományi iskolák gyakorlati jegy 2 

iskolaszinten meghirdetett tematikus 

kurzus; 

magyar nyelvű, az iskola bármely 

hallgatója felveheti 

időpont: szerdánként 

Angol és észak-amerikai irodalom- és kultúratudományi program 

BTP2BA_T_1 Dr. Ureczky Eszter Presentation Skills gyakorlati jegy 3 

required for first year students in both 

streams 

Fridays 

10.00-13.40* 

MBlg, Room 119 

Országh Seminar 

* block taught: 7 sessions 

BTP2BA_KUT_1 témavezető Essay Writing gyakorlati jegy 10 

programszinten meghirdetett kurzus 

a témavezető irányításával; a képzés 

alatt 6 alkalommal vehető fel 

Angol irodalom és kultúra alprogram 

BTP2BR_T_1 témavezető Témavezetői szeminárium (BR) gyakorlati jegy 1 

alprogramszinten meghirdetett kurzus, a 

műhelyszemináriummal és/vagy 

viszonyban együtt 5 kredit értékben 

kötelezően választható 

BTP2BR_T_2 műhelyvezető/témavezető Műhelyszeminárium (BR) gyakorlati jegy 2 

alprogramszinten meghirdetett kurzus, a 

témavezetői szemináriummal és/vagy 

viszonyban 5 kredit értékben kötelezően 

választható 

BTP2BR_T_13 Dr. Rácz István 
Poetics and British Poetry 

 
gyakorlati jegy 2 

American stream: optional 

British stream: optional 

Tuesdays 

08.00-09.40 

MBlg, Rom 55 

iskola bármely alprogramjának 

hallgatója felveheti 

BTP2BR_T_36 Dr. Kalmár György Introduction to Horror Films gyakorlati jegy 2 

American stream: optional 

British stream: optional 

Tuesdays 



12.00-13.40 

iskola bármely alprogramjának 

hallgatója felveheti 

BTP2BR_T_37 

 
Dr. Győri Zsolt 

Advanced Film Studies: Interpreting and 

Debating Cinematic Texts 
gyakorlati jegy 2 

American stream: optional 

British stream: optional 

Tuesdays 

18.00-19.40 

MBlg, Room 111 

and MODEM Multimedia Room 

iskola bármely alprogramjának 

hallgatója felveheti 

BTP2BR_T_45 

Dr. Moise Gabriella – Dr. 

Csépes Ildikó – Dr. Lénárt-

Muszka Zsuzsanna 

Mentoring Part-time Instructors: Teaching 

Toolkit 
gyakorlati jegy 2 

American stream: optional 

British stream: optional 

Fridays 

14–16 

MBlg, Rom 116/4 

iskola bármely alprogramjának 

hallgatója felveheti 

Észak-amerikai irodalom és kultúra alprogram 

BTP2NA_T_2 témavezető Témavezetői szeminárium (NA) gyakorlati jegy 1 

alprogramszinten meghirdetett kurzus, a 

műhelyszemináriummal és/vagy 

viszonyban együtt  4 kredit értékben 

kötelezően választható 

BTP2NA_T_3 témavezető Műhelyszeminárium (NA) gyakorlati jegy 2 

alprogramszinten meghirdetett kurzus, a  

témavezetői szemináriummal és/vagy 

viszonyban 4 kredit értékben kötelezően 

választható 

 


