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BTP2IDI_KUT_1 témavezető Konferencia-előadás gyakorlati jegy 10 

iskolaszinten meghirdetett, az 1-4. 

félévben egyszer kötelező felvenni, 

tovább 7x szabadon választható a nyolc 

félév alatt– 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, 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 

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_8 témavezető Fejezetírás gyakorlati jegy 10 
iskolaszinten a 3-8. félévben 

meghirdetett, kétszer kötelező felvenni, 



ebből a 6. félévben a kötelező minősítés 

részeként, a 7. vagy 8. félévben további 

egyszer kötelező, 4-szer szabadon 

választható 

BTP2IDI_KUT_10 témavezető Fejezetvédés gyakorlati jegy 15 

iskolaszinten meghirdetett, kétszer 

kötelező felvenni, ebből a 6. félévben a 

kötelező minősítés részeként 

(programszinten megvitatott), a 7-8. 

félévben további egyszer kötelező 

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

irányítással 

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

irányítással 

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

irányítással 

BTP2IDI_OKT_4 témavezető Oktatásszervezési munka gyakorlati jegy 5 

minden oktatási tevékenységet segítő 

munka, pl. dolgozatírás felügyelete, 

tesztjavítás, neptunos feladatok végzése 

stb. 

Angol és észak-amerikai irodalomtudományi program 

BTP2BA_KUT_1 témavezető Essay Writing gyakorlati jegy 10 

programszinten meghirdetett kurzus 

a témavezető irányításával; a képzés 

alatt 6 alkalommal vehető fel 

 


