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OLVASHATÓ
BOLC SE S ZÉTTUDOMÁTTYI K A R
/ E g y e t e m u . 2. T e l e f o n : 1 0 - 8 1 1 /

D é k á n : D r . SERFŐZŐ LAJOS egyetemi t a n á r
Fogad: k e d d d e . 1 0 - 1 2 - i g és csütörtök d e . 8-10-ig
Dékánhelyettesek:
Dr. MIKOLA TIBOR docens
F o g a d : s z e r d a d e . 1 0 - 1 2 - i g és p é n t e k d e . 1 1 - 1 - i g
D r . PÁLFY M I K L Ó S d o c e n s
F o g a d : h é t f ő d e . 1 0 - 1 2 - i g é s szerda d e . 1 0 - 1 2 - i g

DÉKÁNI HIVATAL
Hivatalvezető: SÉNYEI RÓBERTNÉ /Telefon 1 5 9 , 160.mell.áll./
v

Fogad: hétfőn és szerdán de. 10-12 óráig, kedden, csütörtökön és pénteken d e . 9-10 óráig
N a p p a l i tagozat h a l l g a t ó i n a k ü g y e i v e l f o g l a l k o z ó

csoport:

/Telefon 161. mell. áll./
K I S S SÁNDORNÉ c s o p o r t v e z e t ő
D É K Á N Y I S T V Á N H É előadó
K I S S J Ó Z S E F N É előadó
K O S Z Ó N É PAPP K A T A L I N előadó
P A P P M Á R I A előadó
F o g a d n a k : m i n d e n n a p 1 0 - 1 2 óráig
Levelező h a l l g a t ó k ü g y e i v e l f o g l a l k o z i k :
/Telefon 162. mell. áll./
i
D r . M A G Y A R K Á N É SZÁSZ É V A f ő e l ő a d ó
Fogad: hétfőn, szerdán, pénteken de. 10-12-ig és szombaton
de. 8-10 óráig.

EGYETEMI NAPTÁR

Szorgalmi időszak
valamennyi évfolyam számára február 1 - május 19»
Vizsgaidőszak
/

május 20 - június 30; szeptember 1 - 11.
Államvizsgaidőszak
május 20 - június 30.
Kari pályadolgozatok benyújtásának határideje
május 15.

.

Szakdolgozatvázlat és cédulaanyag beadási határideje /IV. évfolyam/
május 1. x
Szakdolgozat beadási határideje /azoknak az V. éveseknek, akik a. 9»
i
félévben külföldi részképzésen vettek részt/
április 30.
Oktatási szünet
március 15.
Tavaszi szünet
március 31 - április 2.
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Kötelező tárgyak ás szakmai gyakorlatok
I. MARXIZMUS-LENINIZMUS

a/

P o l i t i k a i

g a z d a s á g t a n

Politikai gazdaságtan /II. éves történelem szakosoknak/. Heti 2
óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak/ szerda de. 10-12-ig
a IV. sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-latin, történelem-német, történelem-angol, történelem-francia, történelem-olasz szak/
kedd du. 3-5-ig a II. sz. tanteremben,
C/ csoport /történelem-orosz szak/ szerda du. 3-5-ig a
II.sz. tanteremben,
'
D/ csoport /történelem-földrajz szak/ szerda du. 2-4-ig
a földrajzi szemináriumban.
Előadás szerda déli 12-1-ig az I.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. ÉGETŐ EMESE docens.
Politikai gazdaságtan /II. éves nyelvszakosoknak/. Heti 2 óra.
kJ csoport /magyar-latin, francia-orosz,magyar-német,
magyar-angol, angol /külföldi/, magyar-francia szak/
hétfő de. 10-12-ig a IV.sz. tanteremben,
B/ csoport /magyar-olasz, olasz-orosz, magyar-olasz-általános és alkalmazott nyelvészet, magyar-orosz szak 3.
csoport/ hétfő du. 3-5-ig a VII.sz. tanteremben,
C/ csoport /magyar /külföldi/, magyar-orosz-általános és
alkalmazott nyelvészet, magyar-orosz szak 4. csoport/
hétfő déli 12-2-ig a IV.sz. tanteremben,
D/ csoport /német-orosz, angol-orosz szak/ szerda de.
8-10-ig-a X. sz. tanteremben.
Előadás a félév során 4 alkalommal hétfő de, 8-10-ig a II.sz.
tanteremben.
Előadó: Dr. IIAYER LÁSZLÓ docens.
Politikai gazdaságtan /II. éves angol és orosz forditó-tolmács
szakosoknak/. Heti 2 óra.
A/ csoport /orosz forditó-tolmács szak/ szerda du. 3-5-ig
az I.sz. tanteremben,
B/ csoport /angol forditó-tolmács szak/ szerda de. 8-10-ig
a történeti szemináriumban.
Előadás kedd de. 8-10-ig a VII.sz. tanteremben.
Előadó: MÁLOVICS JÁNOS tanársegéd.
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b/

F i l o z ó f i a

Dialektikus materializmus /előadás valamennyi I. áves hallgatónak/.
Heti 2 óra. Hétfő de, 10-12-ig az I.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. CSEJTEI DEZSŐ adjunktus.
Dialektikus materializmus /szeminárium valamennyi I. éves hallgatónak/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-angol szak/ szerda de. 8-10-ig a
Filozófia Tanszék II.sz, tantermében.
Vezető: Dr. CSEJTEI DEZSŐ adjunktus.
B/ csoport /magyar-latin, magyar-német, magyar-francia,
magyar-olasz, történelem-német szak/ kedd de. 8-10-ig
a.X. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. SZABÓ TIBOR adjunktus.
C/ csoport /magyar-történelem szak 3. csoport/ kedd de. .
10-12-ig a Filozófia Tanszék II.sz. tantermében.
Vezető: Dr. SZÖGI ISTVÁN docens.
D/ csoport /magyar-történelem szak 4. csoport/ kedd de.
8-10-ig a Filozófia Tanszék II.sz. tantermében.
Vezető: Dr. CSEJTEI DEZSŐ adjunktus. '
E/ csoport /történelem-földrajz szak/ szerda du. 2-4-ig
az éghajlattani tanteremben.
Vezető: Dr. KAPOSI MÁRTON adjunktus.
c/

T u d o m á n y o s

'

s z o c i a l i z m u s

Tudományos szocializmus /szeminárium III. éves történelem szakosoknak/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem-latin spec. képz., magyartörténelem-Kelet-Európa története spec. képz., magyartörténelem szak 4. csoport/ hétfő de. 8-10-ig a Tudományos Szocializmus Tanszék H.sz..tantermében,
B/ csoport /magyar-történelem-régészeti spec. képz., történelem-régészeti spec. képz., történelem-altajisztika,
magyar-történelem szak 5. csoport/ hétfő de. 10-12-ig
, a Tudományos Szocializmus Tanszék II.sz. tantermében.
Vezető: Dr. RÁCZ JÁNOS tanszékvezető egyetemi__fanár.
C/ csoport /történelem-latin, történelem-angol, történelem-német, történelem-német-latin spec.képz., történei em-oroszy történelem-orosz-általános és alkalmazott
nyelvészet szak/ csütörtök de. 10-12-ig a Tudományos
Szocializmus Tanszék II.sz. tantermében. •
Vezető: űr, ORBÁN SÁNDOR egyetemi tanár.
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Tudományos szocializmus /szeminárium III. éves nyelvszakosoknak/.
Heti 3 ára.
A/ csoport /magyar /külföldi/, angol /külföldi/, magyarangol, magyar-angol-régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec. képz., magyar-angol-általános és alkalmazott nyelvészet szak/ hétfő de. 8-11-ig a Tudományos
Szocializmus Tanszék I.sz. tantermében.
B/ csoport /magyar-német, magyar-német-magyar nyelvtörténet spec. képz., magyar-francia, magyar-francia-XX.
századi magyar irodalom spec. képz., magyar-olasz szak./
hétfő de. 11-2-ig a Tudományos Szocializmus Tanszék
; I.sz. tantermében.
Vezető: Dr. SZABÓ ISTVÁN docens.
C/ csoport /magyar-orosz, magyar-orosz-XX. századi magyar
irodalom spec. képz., magyar-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet szak/ hétfő de. 10-1-ig a IX,sz.
tanteremben,
D/ csoport /angol-orosz, angol-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet, francia-orosz, francia-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet, francia-általános és
alkalmazott nyelvészet szak/ kedd de. 10-1-ig a IV, sz,
tanteremben.
Vezető: Dr. HICHELLER MAGDOLNA adjunktus.

i

E/ csoport /angol és orosz forditó-tolmács szak/ szerda
de. 8-11-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. FISCHER FERENC tanársegéd.
F/ csoport /levelezők/ később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: Dr. SZABÓ ISTVÁN docens.
Kötelezően választható speciális kollégiumok
Magyar gazdaság-világgazdaság /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd de.
8-10-ig a II.sz, tanteremben.
Vezető: Dr. MAYER LÁSZLÓ docens.
Fejezetek a szocializmus politikai gazdaságtanának történetéből
/iV. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd de. 8-10-ig a III.sz.
tanteremben.
'
Vezető: Dr. ÉGETŐ EMESE docens.
A magyar gazdaságpolitika időszerű kérdései /IV. éveseknek/. Heti
2'óra. Kedd de. 8-10-ig a IV.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. BODA SÁNDOR meghívott előadó.
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Bevezetés az etikába /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd de. 8-10-ig
a magyar történeti szemináriumban.
Előadó: Dr. HORUCZI LÁSZLÓ tanszékvezető docens.
Polgári életfilozófia /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd de. 8-10-ig
a IX.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KAPOSI MÁRTON adjunktus..
A fejlődő országok a társadalmi haladás útján /IV. éveseknek/.
Heti 2 óra. Kedd de. 8-10-ig a Tudományos Szocializmus
1
Tanszék II.sz. tantermében.
v

Vezető: Dr. CSÉPÁNYI DEZSŐ docens.

A nyugat-európai munkásmozgalom fejlődése a II. világháborútól napjainkig /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd de. 8-10-ig a Tudományos
Szocializmus Tanszék I.sz. tantermében.
Vezető: Dr. NÉMETH ISTVÁN adjunktus.
Az arab nemzeti felszabadító mozgalmak problémái /IV. éveseknek/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. NAGY LÁSZLÓ adjunktus.

„

A magyar Ifjúsági mozgalom-főbb kérdései a felszabadulás után /IV.
éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
^ Vezető:Dr. MICHELLER MAGDOLNA adjunktus.
Az általános szociológia alapjai /ÍV. óvesekneK/. Heti 2 óra. Kedd
dó. 8-10-ig a Szociológia Tanszék tantermében.
Vezető: Dr. GÁBOR KÁLMÁN tanársegéd.
Ajánlott -speciális kollégiumok
Az USA gazdaságának néhány kérdése a II. világháború után /IV.éves
angol szakosoknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr.' MAYER LÁSZLÓ docens.
Angol gazdaság a II. világháború után /IV. éves angol szakosoknaic/.
Heti 2 ora. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. MAYER LÁSZLÓ docens.
A fiatal Marx Lukács olvasatában. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. SZABÓ TIBOR adjunktus.

A munka és a kommunista személyiség kérdéseiről. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben es helyen.
~
Előadói/ Dr. SZÖGI ISTVÁN vdocens.
A szervezetek szociológiába /III-V. éveseknék/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. SZENTPÉTERI ISTVÁN tanszékvezető egyetemi tanár.
Az oktatás hatása a társadalomra /III-V. éveseknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. GÁBOR KÁDMÁN tanársegéd.
A szociológia-elméletek történeti fejlődése /III-V. éveseknek/,Heti
2 óra. Kesobb meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. FELEKY GÁBOR tanársegéd.
A falu a mai magyar társadalomban /III-V. éveseknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. VÁGVÖLGYI ANDRÁS tudományos főmunkatárs.

VIZSGAKOVETELMENYEK
Záróvizsga

Tudományos szocializmus /III. éves nyelvszakosoknak/
Tudományos szocializmus /III. éves forditótolmács szakosoknak/

Kollokvium

Választott speciális kollégium /IV. éveseknek/

Gyakorlati .1 egy

Dialektikus materializmus /valamennyi I. éves
hallgatónak/
Politikai gazdaságtan /valamennyi II. éves hall
gatónak/
Tudományos szocializmus /III. éves történelem
szakosoknak/

II. NEVELÉSTUDOMÁNY ÉS LÉLEKTAN

a/

L é l e k t a n

Általános pszichológia /I. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak 3. csoport/ kedd
de. 8-10-ig a Pszichológia Tanszék laboratóriumában,
B/ csoport /magyar-történelem szak 4. csoport/ kedd
de. 10-12-ig a Pszichológia Tanszék laboratóriumában.
Előadó: Dr. VECZKÓ JÓZSEF docens.
0/ csoport /magyar-angol, magyar /külföldi/, történelem-angol, történelem-latin, történelem-német szak/
csütörtök déli 12-2-ig a Pszichológia Tanszék laboratóriumában,
D/ csoport /magyar-latin, magyar-német, magyar-francia,
magyar-olasz szak/ szerda de. 8-10-ig a Pszichológia
Tanszék laboratóriumában.
Előadó: Dr. ZAKAR ANDRÁS adjunktus.

i
Pedagógiai pszichológia /azoknak az V. éveseknek, akik a IX. félévben részképzésen vettek részt/. Heői 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. DURÓ LAJOS tanszékvezető docens
Dr. KÉCZER TAMÁS adjunktus.
b/

P e d a g ó g i a

Bevezetés nevelési intézményeink munkájába /I. éveseknek/. Csoportonként 3 alkalommal 5-5 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Vezetők: Dr. KONCZ JÁNOS docens
Dr. KOMLÓSSY. ÁKOS adjunktus
Dr. TÖRÖK LÁSZLÓ meghivott előadó
Dr. CSIRIKNÉ dr. CZACHESZ ERZSÉBET tanársegéd
Dr. CSAPÓ BENŐ tanársegéd
Dr. LASZLAVTK ÉVA tudományos segédmunkatárs
JAZIMICZKYNÉ TANÁCS ERZSÉBET tudományos segédmunkatárs.
A pedagógia elméleti és történeti alapjai /II. éveseknek/. Heti
2 óra.
A/ -csoport /magyar-történelem, történelem-latin, történelem-angol, történelem-francia, történelem-olasz,
történelem-orosz szak/ csütörtök de. 8-10-ig a VII.sz
tanteremben.
r
Előadó: Dr. KÉKES SZABÓ MIHÁLY adjunktus.
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B/ csoport /magyar-latin, magyar-német, magyar-angol,
magyar-francia, magyar /külföldi/, angolf
magyar-olasz, magyar-olasz-általános és alkalmazott
nyelvészet, történelem-német szak/ kedd de. 8-10-ig
az I.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY tanszékvezető egyetemi tanár.
C/ csoport /magyar-orosz szak 3-4. csoport, magyarorosz-általános, és alkalmazott nyelvészet, németorosz, angol-orosz, francia-orosz, olasz-orosz szak/
csütörtök de. 8-10-ig az I.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KOMLÓSSY ÁKOS adjunktus
Didaktika /III. éveseknek/. Heti 2 óra
A/ csoport /magyar-történelem szak 4-5» csoport, magyartörténelem-latin spec. képz., történelem-régészeti
spec. képz., történelem-Kelet-Európa története spec.
képz., magyar-történelem-régészeti spec. képz.,
történelem-altajisztika 'szak/ péntek de. 10-12-ig
az I.sz. tanteremben,
B/ csoport /magyar-német, magyar-német-magyar nyelvtörténet spec. képz., magyar-angol, magyar-angol-általános és alkalmazott nyelvészet, magyar-angol-régi
magyar irodalom és irodalomelmélet spec. képz.,
magyar-francia, magyar-francia-XX. századi magyar
irodalom spec. képz., magyar-olasz, magyar-orosz,
magyar-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet,
magyar-XX. századi magyar irodalom spec. képz.,
magyar-általános és alkalmazott nyelvészet szak/ kedd
déli 12-2-ig az I.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. CSIRIKNÉ dr. CZACHESZ ERZSÉBET tanársegéd.
x

0/ csoport /angol-finnugor /külföldi/, magyar /külföldi/,
történelem-latin, történelem-német, történelem-németlatin spec. képz., történelem-angol, történelem-orosz,
törtenelem-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet,
latin-orosz, angolTorosz, angol-orosz-általános és
alkalmazott nyelvészet, francia-orosz, francia-oroszáltalános és alkalmazott nyelvészet szak/ péntek de.
8-10-ig az I.sz. tanteremben.
Előadói Dr. NAGY JÓZSEF egyetemi tanár.

Pedagógiai Iskolai megfigyelési gyakorlatok /valamennyi III. éves
hallgatónak/. Csoportonként 2 alkalommal 5-5 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Vezetők: Dr. KOMLÓSSY ÁKOS adjunktus
Dr. KEKES SZABÓ MIHÁLY adjunktus
Dr. TÖRÖK LÁSZLÓ meghívott előadó
Dr. CSIRIKNE dr. CZACHESZ ERZSÉBET tanársegéd
Dr. LASZLAVIK ÉVA Tudományos segédmunkatárs
JAZIMICZKYNÉ TANÁCS ERZSÉBET tudományos segédmunkatárs
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Nevelési gyakorlatok /II-III. éveseknek/. Egy félévben kötelező.
Felvehető a III-VI. félévben. Heti 2 éra. Csoportonként később meghatározandó időben és helyen.
i
Vezetők: Dr. KÉKES SZABÓ MIHÁLY adjunktus
Dr. KOMLÓSSY ÁKOS adjunktus
Dr. CSIRIKNÉ dr. CZACHESZ ERZSÉBET tanársegéd
Dr. LASZLAVXK ÉVA tudományos segédmunkatárs
JAZIMICZKYNÉ TANÁCS ERZSÉBET tudományos segédmunkatárs.
Pedagógiai szeminárium /valamennyi V. éves hallgatónak/. Heti 1
ora..Csoportonként később meghatározandó időben és
helyen.
Vezetők: Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

ÁGOSTON GYÖRGY tanszékvezető egyetemi tanár
NAGY JÓZSEF egyetemi tanár
KONCZ JÁNOS docens
VALKUSZ PÁL gyakorló gimnáziumi igazgató
NÉMETH KÁLMÁN gyakorló általános iskolai igazgató.

Iskolai gyakorlatok /valamennyi V. éves hallgatónak/. Heti 10 óra.
A gyakorló iskolák beosztása szerint.
Vezetők: a szakvezető tanárok.

Ajánlott speciális kollégiumok
Az "iskolai mentáihigiénia néhány kérdése. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen-.
Előadó: Dr. GERÉB GYÖRGY meghivott előadó.
Bevezetés a pszichológiai kutatás módszertanába. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó:(Dr. VECZKÓ JÓZSEF docens.
A pályaválasztás pszichológiai kérdései /III. éveseknek/. Heti 1+1
óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. ZAKAR ANDRÁS adjunktus.
Az osztályfőnök nevelőmunkája /III-V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KOMLÓSSY ÁKOS adjunktus.
Az iskolai értékelés, osztályozás aktuális kérdései /HI-V. éveseknek/.- Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen
Előadó: Dr. VESZPRÉMI LÁSZLÓ meghivott előadó.
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Művelődéspolitika és közoktatáspolitika /I-V. éveseknek/. Heti 2
óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KONCZ JÁNOS docens.
A fakultatív gimnáziumi képzés elméleti és gyakorlati kérdései
/III-V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. BÁNFALVI JÓZSEF gimnáziumi igazgató, c. docens.
Értelmiségi politikánk aktuális kérdései /I-V. éveseknek/. Heti 2
óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KONCZ JÁNOS docens.
Számitógép és pedagógia /III-IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. HUNYA PÉTERNÉ tudományos munkatárs.
Ifjúságpolitika-ifjúsági mozgalom /I-V. éveseknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. MICHELLER MAGDOLNA adjunktus.
Méréses módszerek a pedagógiában /I-V. éveseknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. NAGY JÓZSEF egyetemi tanár.
Az osztrák közoktatásügy. Szakirodalmi szövegek tanulmányozása
német nyelven /Í-V. éves németül tudó hallgatóknak/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
' Előadó: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY tanszékvezető egyetemi tanár.
Pedagógiai kutatások a JATE Pedagógia Tanszékén /I-V. éveseknek/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadók: a tanszék oktatói.
Kollégiumok /diákotthonok/ nevelőmunká.ja /III-V. éveseknek/. Heti
2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓNÉ kollégiumi igazgató.
Pszichológia és antropológia /II-V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később
meghatarozando időben és helyen.
Előadó: Dr. BALOGH TIBOR adjunktus.
. i
VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
Kollokvium

'

Didaktika /III. éveseknek/

Gyakorlati jegy

Iskolai gyakorlat /V. éveseknek/
Pedagógiai pszichológia /V. éveseknek/

írásbeli beszámoló

Nevelési gyakorlat /II-III. éveseknek/
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Pe d a g ó g i a

s z a k

3 éves kiegészítő levelező pedagógia szak
II. évfolyam

Didaktika. Havonta 4 óra előadás és konzultáció. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadók: Dr. NAGY JÓZSEF egyetemi tanár
Dr. CSIRIKNÉ dr. CZACHESZ ERZSÉBET tanársegéd.
Ne vei é s t örté n e t. Havonta 4 óra előadás és konzultáció. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadók: Dr. KONCZ JÁNOS docens
Dr. KÉKES SZABÓ MIHÁLY adjunktus
Dr. KOMLÓSSY ÁKOS adjunktus.

,

Pedagógiai pszichológia. Havonta 4 óra előadás és konzultáció.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr.'DTJRÓ LAJOS tanszékvezető docens
Dr. GERGELY JENŐ adjunktus.
A közoktatás tanácsi és iskolai irányitása. Havonta 4 óra előadás
és konzultáció. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. MEZEI GYULA meghivott előadó.
Kötelezően választható speciális kollégium. Havonta 2 óra előadás
és konzultáció.
Később meghatározandó időben és helyen,
i
A pályaválásztás pszichológiai kérdései
Előadó: Dr. DURÓ LAJOS tanszékvezető docens.
A gyermekvédelem pszichológiai problémái
Előadó: Dr. VECZKÓ JÓZSEF docens.
Óvodai nevelés
Előadók: Dr. TÖRÖK LÁSZLÓ meghivott előadó
JAZIKECZKYNÉ TANÁCS ERZSÉBET tudományos segédmunkatárs.
Az általános iskola alsó tagozatában folyó oktatónevelő munka tartalmi és módszertani problémái
Előadó: később megbizandó előadó.
A művelődés- és közoktatáspolltlka aktuális kérdései
Előadó: Dr. KONCZ JÁNOS docens.

/
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Didaktikai kutatások
Előadó: Dr. NAGY JÓZSEF egyetemi tanár.
A közösségi témájú neveléselméleti kutatások
Előadó: Dr. KÉKES SZABÓ MIHÁLY adjunktus.
A kollégiumok /diákotthonok/ nevelőmunkája
Előadó: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓNÉ kollégiumi igazgató.
Pszichológiai kutatások
Előadó: Dr. VECZKÓ JÓZSEF docens.
Neveléselméleti és neveléstani kutatások
Előadó: Dr. KOMLÓSSY ÁKOS adjunktus,
k

Megj egyzés: A képzés során minden hallgató két speciális kollégiumot
köteles felvenni, amelyek közül az egyiknek a programja
egyéves /két féléves/, a másiké pedig egy féléves.

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
SzigorlatKollokvium

Didaktika
Pedagógiai pszichológia
Neveléstörténet

Beszámoló

A közoktatás tanácsi és iskolai irányítása
Kötelezően választható speciális kollégium
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3 éves kiegészitő levelező pedagógia szak
III. évfolyam

Összehasonlító pedagógia. Havonta 2 óra előadás és konzultáció.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KUNSÁGI ELEMÉR docens.
, A pedagógia időszerű kérdései. Havonta 2 óra előadás és konzultáció.
Kesobb meghatarozandó időben ás helyen.
Előadó: Dr. KUNSÁGI ELEMÉR docens.
A pedagógiai tárgyak oktatásának módszertana. Havonta 1 óra előadás
és konzultáció.^ Később meghatározandó időben és helyen, .
Előadó: Dr. KUNSÁGI ELEMÉR docens.
A pszichológia oktatásának módszertana. Havonta 1 óra előadás és
konzultácio. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr, DURÓ LAJOS tanszékvezető docens.
f
Kötelezően választható speciális kollégium. Havonta 2 óra előadás
és konzultáció. Később meghatározandó időben és helyen.
Megj egyzés: E félévben a III. éves levelező pedagógia szakosoknak
uj, féléves programú speciális kollégiumot kell felvenniük. A választás a II. évfolyam II. félévében meghirdetett speciális kollégiumok közül lehetséges. A korábban meghirdetett egyéves programú speciális kollégiumok
közül féléves programmal nem induló kollégiumok:
A pályaválasztás pszichológiája
A gyermekvédelem pszichológiai problémái
Didaktikai kutatások
Uj speciális kollégiumként a VI. félévben fölvehető még:
Iskolai szociálpszichológia
Előadó: Dr, DURÓ LAJOS tanszékvezető docens.
Pedagógiai-pszichológiai vizsgálatok az iskolában
Előadó:. Dr, GERGELY JENŐ adjunktus.

. VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
/
»
Összehasonlító pedagógia és A pedagógia időszerű
kérdései összevontan
Az egyéves speciális kollégium tárgyköre *
A szakdolgozat megbeszélése
A pedagógiai tárgyak oktatásának módszertana
A pszichológia oktatásának módszertana
Kötelezően választható speciális kollégium
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III. MAGYAR NYELV ES IRODALOM

a/

M a g y a r

n y e l v é s z e t

A. magyar nyelv története /I. éveseknek/. Heti 1 óra. Csütörtök de.
10-11-ig a VII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. MOKÁNY SÁNDOR docens.
Nyelvészeti gyakorlatok /I, éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak 3, csoport/ csütörtök de, 8r-10—ig a II. sz. tanteremben,
B/ csoport /magyar-történelem szak 4. csoport/ péntek
de. 10-12-ig a nyelvészéti szemináriumban,
C/ csoport /magyar-angol szak/ péntek de. 8-10-ig a
II.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. MOKÁNY SÁNDOR docens.
D/ csoport /magyar-latin, magyar-német, magyar-francia,
magyar-olasz szak/ csütörtök de. 11-1-ig a történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. BÜKY LÁSZLÓ adjunktus.
A magyar nyelv története /II. éveseknek/. Heti 1 óra. Péntek de.
10-11-ig a VII.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. VELCSOVNÉ dr. TÓTH KATALIN docens.
Nyelvészeti gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak/ péntek de. 8-10-ig
a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. BRATINKA JÓZSEF tanársegéd.
B/ csoport /magyar-latin, magyar-német, magyar-francia
szak/ szerda déli 12-2-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. VELCSOVNÉ dr. TÓTH KATALIN docens.
C/ csoport /magyar-angol, magyar-olasz szak/ kedd du.
5-7-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. BRATINKA JÓZSEF tanársegéd.
D/ csoport /magyar-orosz szak 3. csoport/ szerda de.
10-12-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. VELCSOVNÉ dr. TÓTH KATALIN docens.
E/ csoport /magyar-orosz szak 4• csoport, magyar-oroszáltalános és alkalmazott nyelvészet szak/ péntek
de. 11-1-ig a X.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. BRATINKA JÓZSEF tanársegéd.
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A magyar nyelvjárások /II. éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak/ szerda du."1-2-ig
a történeti szemináriumban,
B/ csoport /magyar-latin, magyar-német, magyar-francia
szak/ szerda de. 11-12-ig a francia szemináriumban,
C/ csoport /magyar /külföldi/, magyar-angol, magyarolasz, magyar-olasz-általános és alkalmazott nyelvészet szak/ szerda déli 12-1-ig a történeti szemináriumban,
D/ csoport /magyar-orosz szak 3. csoport/ szerda de.
%
9-10-ig a nyelvészeti szemináriumban,
'
E/ csoport /magyar-orosz szak 4. csoport, magyar-oroszáltalános és alkalmazott nyelvészet szak/ szerda
de. 8-9-ig a nyelvészeti szemináriumbán.
f

Vezető: Dr. SZABÓ JÓZSEF docens.

A mái magyar nyelv /II. éves angol és orosz forditó-tolmács szako,
soknak/. Heti 1 óra. Csütörtök de. 11-12-ig a II.sz.
tanteremben.
Előadó: Dr. BÉKÉSINÉ dr. FEJES KATALIN adjunktus.
Magyar nyelvgyakorlatok /II. éves angol és orosz forditó-tolmács szakosoknak/. Heti 1 óra.
i

A/ csoport /angol forditó-tolmács szak/ kedd du. 1-2-ig
, a X.sz. tanteremben,
B/ csoport /orosz forditó-tolmács szak/ kedd déli
12-1-ig a X.sz. tanteremben.

Vezető: Dr. BÉKÉSINÉ dr. FEJES KATALIN adjunktus.
A mai magyar nyelv /III. éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök déli
12-2-ig a VII.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. MARÓTINÉ dr. KORCHMÁROS VALÉRIA adjunktus.
Nyelvészeti szeminárium /III. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem-latin spec. képz.,
magyar-történelem szak 4. csoport'/ kedd déli
12-2-ig a nyelvészeti szemináriumban,
B/ csoport /magyar-történelem-régészeti spec. képz.,
magyar-történelem szak 5» csoport/ csütörtök de.
10-12-ig a nyelvészeti szemináriumban,
C/ csoport /magyar /külföldi/, magyar-angol-régi magyar
irodalom és irodalomelmélet spec. képz., magyarangol-általános és alkalmazott nyelvészet, magyar-,
angol szak/ kedd de. 10-12-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. MARÓTINÉ dr. KORCHMÁROS VALÉRIA adjunktus.
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D/ csoport /magyar-német, magyar-német-magyar nyelvtörténet spec. képz., magyar-francia, magyarfrancia-XX. századi magyar irodalom spec. képz.,
magyar-olasz szak/ kedd du. 3-5-ig a nyelvészeti
szemináriumban,
E/ csoport /magyar-orosz-általános és alkalmazott
nyelvészet, magyar-általános és alkalmazott nyelvészet, magyar-orosz-XX. századi magyar irodalom
spec. képz., magyar-orosz szak/ csütörtök de.
8-10-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. BÉKÉSINE dr. FEJES KATALIN adjunktus. "
Helyes magyar beszéd /III. éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-történelem-latin spec. képz., magyartörténelem szak 4. csoport/ csütörtök de. 11-12-ig
, a magyar történeti szemináriumban,
B/ csoport /magyar-történelem-régészeti spec. képz.,
magyar-történelem szak 5. csoport/ csütörtök de.
9-10-ig a lektori tanteremben,
C/ csoport /magyar /külföldi/, magyar-angol-régi magyar
irodalom és irodalomelmélet spec. képz., magyarangol-általános és alkalmazott nyelvészet, magyarangol szak/ csütörtök de. 10-11-ig a II.sz. tanteremben,
D/ csoport /magyar-német, magyar-német-magyar nyelvtörténet spec. képz., magyar-francia, magyar-franciaXX. századi magyar irodalom spec. képz., magyar-olasz
szak/ péntek déli 12-1-ig a nyelvészeti szemináriumban,
E/ csoport /magyar-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet, magyar-általános és alkalmazott nyelvészet,
magyar-orosz-XX. századi magyar irodalom spec. képz.,
magyar-orosz szak/ péntek de. 9-10-ig a III.sz. tanteremben.
Vezető: később megbizandó•előadó.
Nyelvmüvelés és stilisztika /III. éves angol és orosz forditó-tolmács
szakosoknak/. Heti 1 óra.
A/ csoport /angol forditó-tolmács szak/ csütörtök du,
1-2-ig a történeti szemináriumban,
B/ csoport /orosz forditó-tolmács szak/ csütörtök de.
10-11-j.g a történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. BÜKY LÁSZLÓ adjunktus.
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Gyakorlatok a nyelv- és irodalomtanítás módszertana köréből /IV.
éveseknek/. Heti 2 óra.
~
A/ csoport /magyar-történelem szak 4. csoport, '
magyar-altajisztika, magyar-történelem-régészeti
spec. képz., magyar-történelem-finnugor szak/
hétfő de. 8-10-ig a nyelvészeti szemináriumban,
B/ csoport /magyar-történelem szak 5. csoport,
magyar-történelem-latin spec. képz., magyar-történelem-régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec.
képz., magyar-történelem-általános és alkalmazott
nyelvészet szak/ hétfő déli 12-2-ig,a nyelvészeti
szemináriumban,,
C/ csoport /magyar-angol-általános és alkalmazott nyel. vészét, magyar-angol-finnugor, magyar-angol szak/
hétfő de. 10-12-ig a nyelvészeti szemináriumban,
D/ csoport /magyar /külföldi/, magyar-latin, magyarnémet-magyar nyelvtörténet spec. képz., magyarnémet, magyar-francia, magyar-olasz szak/ csütörtök
de, 8-10-ig a IX.sz. tanteremben,
E/ csoport /magyar-orosz-finnugor, magyar-orosz-magyar
nyelvtörténet spec. képz., magyarforosz szak/ szerda
de. 10-12-ig a lektori tanteremben.
Vezető: BICSKEI DEZSÓNÉ adjunktus.
Helyes magyar beszéd /IV. éves angol és orosz forditó-tolmács szakosoknak/» Heti 2 óra.
A/ csoport /angol forditó-tolmács szak/ szerda déli
* 12-2-ig a III.sz. tanteremben,
B/ csoport /orosz forditó-tolmács szak/ péntek de,
10-12-ig a II.sz. tanteremben.
Vezető: később megbízandó előadó.
Nyelvemlékek olvasása /III. éves magyar nyelvtörténet speciális képzesben részesülőknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr, BRATHíKA JÓZSEF tanársegéd.
Latin nyelvi alapismeretek /III. éves magyar nyelvtörténet speciális
képzésben részesülőknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. LIARÓTINÉ dr. KORCHMÁROS VALÉRIA adjunktus.
Kutatásmódszertani kérdések /IV. éves magyar nyelvtörténet speciális
képzésben részesülőknek/. Heti 2 óra. Később meghatáro-f
zandó időben és helyen.
Előadó: később megbizandő előadó.
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Ajánlott speciális kollégiumok és szemináriumok
Jelentéstörteneti vizsgálódások /III. éves magyar nyelvtörténet speciális képzésben részesülőknek kötelező/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. BRATINKA JÓZSEF tanársegéd.
Szakdolgozati szeminárium /IV. éves magyar nyelvtörténeti speciális
képzésben részesülőknek kötelező/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. VELCSOVNÉ dr. TÓTH. KATALIN docens.
Művelődéstörténeti olvasmányok latinul /magyar nyelvtörténeti speciális képzésben részesülőknek ajánlott/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. HOFFMANN ZSUZSANNA tudományos munkatárs.
Irányzatok a stilisztikában /II-V. éveseknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. BUKY LÁSZLÓ adjunktus.
A magyar nyelvjárások mondattani kérdései /II-V. éveseknek/. Heti 1 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. SZABÓ JÓZSEF docens.
Szakdolgozati szeminárium. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: Dr. SZABÓ JÓZSEF docens
Dr. MOKÁNY SÁNDOR docens
Dr. MARÓTINÉ dr. ÉORCHMÁROS VALÉRIA adjunktus.
/

A számitógépes nyelvészet szintaktjai kérdései. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
-Vezető: Dr. BÉKÉSINÉ dr. FEJES KATALIN adjunktus.
Mondatelemzési gyakorlatok /IV. éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoportnak később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: Dr. BÉKÉSINÉ dr. FEJES KATALIN adjunktus.
B/ csoportnak később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. MARÓTINÉ dr. KORCHMÁROS VALÉRIA adjunktus.

\

b/ F i n n u g o r

n y e l v é s z e t

Finn nyelv /I. éves magyar szakosoknak/. Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak 3. csoport/ csütörtök
déli 12-l-ig a X.sz. tanteremben,
B/ csoport /magyar-történelem szak 4. csoport/ csütörtök
du. 1-2-ig a X.sz. tanteremben.
Vezető: KOVÁCS MAGDOLNA gyakornok.
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• C/ csoport /magyar-angol szak/ szerda déli 12-1-ig
a X.sz, tanteremben,
D/ csoport /magyar-latin, magyar-német, magyar-francia,
magyar-olasz szak/ szerda du. 1-2-ig a X.sz. tanteremben.
Vezető:7 T, SZALACSEIC MARGIT tanársegéd.
Finnugor nyelvészet /III-IV. éves finnugor szakosoknak/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. MIKOLA TIBOR tanszékvezető docens.
Finnugor nyelvészeti szeminárium /III-IV. éves finnugor szakosoknak/.
Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. MIKOLA TIBOR tanszékvezető docens.
Finn nyelv /III. éves finnugor szakosoknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: IRMELI KNIIVILA lektor.
Észt nyelv /III-IV. éves finnugor szakosoknak/. Heti 2 éra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. MIKOLA TIBOR tanszékvezető docens.
Finn nyelv /IV. éves finnugor szakosoknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: IRMELI KNIIVILA lektor.
Lapp nyelv /III-IV. éves finnugor szakosok választhatják észt nyelv
helyett/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: Dr. MIKOLA TIBOR tanszékvezető docens.
Általános nyelvészet /V. éves magyar-finnug-r szakosoknak/. Heti 2
óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. MIKOLA TIBOR tanszékvezető docens.
Általános nyelvészet /V. éves magyar-német-finnugor szakosoknak/.
Heti 2 óra. Később me^ha rozandó időben ós helyen.
Vezető: T. SZALACSEK MARGIT tanársegéd.
Ajánlott speciális kollégiumok
Finn nyelvgyakorlatok /IV. éves finnugor szakosoknak/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: IRMELI KNIIVILA lektor.

Finn nyelvgyakorlatok /V. éves finnugor szakosoknak/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: IRHELI KNIIVILA lektor.
Finn beszédgyakorlatok /V. éves finnugor szakosoknak/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: IHMELI KNIIVILA lektor.
Finn nyelv

haladóknak /bármely szakosoknak/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.

Vezető: IRHELI KNIIVILA lektor.
Finn nyelv

kezdőknek /bármely szakosoknak/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.

Vezető: T. SZALACSEK MARGIT tanársegéd.

c / A l t a j i s z t i k a
Török nyelv kezdőknek /altajisztikára szakosodni lcivánó hallgatóknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: TORMA JÓZSEF meghivott előadó.
Bevezetés az altajisztilcába /altajisztikára szakosodni kivánó hallgat óknak/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Vezető: Dr. BERTA ÁRPÁD tanársegéd.
A magyar nyelv török jövevényszavai /altajisztikára szakosodni kivánó hallgatóknak/. Heti 1 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Vezető: Dr. BERTA'ÁRPÁD tanársegéd.
Török nyelv haladóknak /II-V. éves altajisztika szakosoknak/. Heti
2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: MOLNÁR ÁDÁM tudományos segédmunkatárs.
Fejezetek a török történelemhói /II. éves altajisztika szakosoknak/
Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: ZI1I0NYI ISTVÁN tudományos segédmunkatárs.
Török szövegolvasás /II-V. éves altajisztika szakosoknak/. Heti
2 óra. Később meghatározandó, időben és helyen.
Vezető: MOLNÁR ÁDÁM tudományos segédmunkatárs. -
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Szeminárium /II-V. éves altajisztika szakosoknak/. Heti 1 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. RÓNA-TAS ANDRÁS egyetemi.tanár.
Bevezetés a buddhizmusba /III. éves altajisztika szakosoknak és
bármely évfolyamos bármely szakos érdeklődőknek/.
Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: BETHLENFALVY GÉZA meghivott előadó.
Alta.ji népek művelődéstörténete /III. éves altajisztika szakosoknak/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: Dr. BERTA ÁRPÁD tanársegéd. .
t
Az alta.ji nyelvek összehasonlító történeti nyelvtana /III-IV. éves
altajisztika szakosoknak/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. AGYAGÁSI KLÁRA tudományos segédmunkatárs.
i-.
s

Török irodalomtörténet /IV. éves altajisztika szakosoknak/. Heti
1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. BERTA ÁRPÁD tanársegéd.
Tatár szövegolvasás /III-IV. éves altajisztika szakosoknak/. Heti
3 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. BERTA ÁRPÁD tanársegéd.
Csuvas nyelvgyakorlat /II-V. éves altajisztika szakosoknak/. Heti
2 éra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető:.Dr. AGYAGÁSI KLÁRA tudományos segédmunkatárs.
Eurázsia története /bármely szakos érdeklődő hallgatóknak/. Heti
2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. RÓNA-TAS ANDRÁS egyetemi tanár.

Ajánlott speciális kollégiumok és szemináriumok
Az uráli és török nyelvek történeti kapcsolatai /altajisztika és
' f i n n u g o r szakosoknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó Időben és helyen.
Előadó: Dr. RONA-TAS ANDRÁS egyetemi tanár.
A török nyelvtörténet forrásai /altajisztika és magyar szakos hall
' gatóknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: Dr. BERTA ÁRPÁD tanársegéd.
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Tatár nyelvjárástörténet /altajisztika szakosoknak/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. BERTA ÁRPÁD tanársegéd.
Tapán nyelv kezdőknek /bármely szakos bármely évfolyamos hallgatóknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: JANÓ ISTVÁN könyvtáros.
Kezdő kinai szövegolvasás különös tekintettel az altaji népekre
. /bármely szakos bármely évfolyamos hallgatóknak/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: CSERESNYÉS! LÁSZLÓ tanársegéd.

d/

Á l t a l á n o s
és
n y e l v é
s z e t

a l k a l m a z o t t

Nyelvészeti alapismeretek /II. éves angol és orosz forditó-tolmács
szakosoknak/. Heti 2 óra. Csütörtök de. 8-10-ig a
IV.sz'. tanteremben..
. Előadó: Dr. LERCH ÁGNES tanársegéd.
Általános nyelvészet /XV. éves magyar szakosoknak/. Heti 2 óra.
Szerda déli 12-2-ig axVII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KÁROLY SÁNDOR tanszékvezető egyetemi tanár.
Általános és alkalmazott nyelvészet szakosoknak kötelező /speciális
kollégiumként mások is látogathatják/
Ajánlott speciális kollégiumok
A nyelvtudomány probelmatikája. Bevezetés az általános és alkalmazott
nyelvészetbe /speciális kollégium, az általános és alkalmazott nyelvészet B/ szakot felvenni kivánó I. éveseknek kötelező/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KÁROLY SÁNDOR tanszékvezető egyetemi tanár.
Szemantika, szemiotika /II-III. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KÁROLY SÁNDOR tanszékvezető egyetemi tanár.
Pszicholingvisztika és gyermeknyelv /II-III. éveseknek/. Heti 1 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: LENGYEL ZSOLT meghivott előadó.
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Szociolingvisztika /II-III. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. LERCH ÁGNES tanársegéd.
Nyelv és kultúra /II-III. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: MALECZKI MÁRTA tudományos segédmunkatárs.
A nyelvleírás elmélete /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: MALECZKI MÁRTA tudományos segédmunkatárs.
Nyelvtörténetelmélet és nyelvrokonságelmélet /IV. éveseknek/. He.ti
2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KÁROLY SÁNDOR tanszékvezető egyetemi tanár.
Nyelvstatisztika /IV. éveseknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
A

Vezető: Dr. LERCH ÁGNES tanársegéd.

v

A szomszédos népek nyelve /IV. éveseknek/'. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és.helyen.
Vezetők: KACZIBA ÁGNES tanársegéd
KOZMA MIHÁLY meghívott előadó - KRÁLIK ALADÁR meghívott előadó.
Speciális különképzés /B/ szakosok számára, akik egyik szakjukat
leadták, II-III. éveseknek/. Heti 2 óra. KÓBŐbb
, < határozandó időben és helyen.
Vezető: Dr. LERCH ÁGNES tanársegéd.
Speciális különképzés /B/ szakosok számára, akik egyik szakjukat
leadták, II-III. éveseknek/. Ileti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: MALECZKI J1ÁRTA tudományos segédmunkatárs.

e/

M a g y a r

i r o d a l o m

XVII. századi irodalmunk és művelődésünk kérdései /I. éveseknek/.
, Heti 1 óra. Hétfő déli 12-1-ig a VII.sz.- tanteremben.
Előadó: KESERŰ BÁLINT tanszékvezető egyetemi tanár
BALÁZS MIHÁLY adjunktus.
Szeminárium régi magyar irodalomból /I. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem/I szak/ hétfő du.3-5-ig
a VIII.sz. tanteremben.
Vezető: BALÁZS MIHÁLY adjunktus.
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B/ csoport /magyar-történelem/II szak/ hétfő du.
3-5-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. ÖTVÖS PÉTER adjunktus.
C/ csoport /magyar /külföldi/, magyar-történelem/Ili
szak/ hétfő du. 3-5-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: KESERŰ BÁLINT tanszékvezető egyetemi tanár.
D/ csoport /magyar-latin, magyar-angol/I szak/ péntek
du. 3-5-ig a II.sz. tanteremben.
Vezető: BALÁZS MIHÁLY adjunktus.
E/ csoport /magyar-angol/11 szak/ péntek du. 3-5-ig
a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: KESERŰ BÁLINT tanszékvezető egyetemi tanár.
F/ csoport /magyar-francia, magyar-olasz szak/ péntek
du. 3-5-ig a III.sz. tanteremben.
•Vezető: Dr. ÖTVÖS PÉTER adjunktus.
A magyar romantika és reformkor irodalmának problémái /il. éveseknek/. Heti 1 óra. /Kéthetenként 2 órában tartva./
Kedd déli 12-2-ig a VII.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KUKOVECZNÉ dr. ZENTAI MÁRIA adjunktus.
Szeminárium a reformkor magyar irodalmából /II. éveseknek/. Heti
2 óra.
A/ csoport /magyar-angol szak/ hétfő déli 12-2-ig az
irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. KUKOVECZNÉ dr. ZENTAI MÁRIA adjunktus.
B/ csoport /magyar-német, magyar-francia szak/ kedd
de. 10-12-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr.' CSETRI LAJOS docens.

v

C/ csoport /magyar-latin, magyar-olasz, magyar-olaszáltalános ós alkalmazott nyelvészet szak/ kedd de.
10-12-ig a X.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. KUKOVECZNÉ dr. ZEITTAI MÁRIA adjunktus,
i
D/ csoport /magyar-orosz szak 3. csoport/ szerda déli
12-2-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. CSETRI LAJOS docens.
E/ csoport /magyar-orosz szak 4. csoport, magyar-oroszáltalános és alkalmazott nyelvészet szak/ szerda •
déli 12-2-ig a lektori tanteremben.
Vezető: Dr. KUKOVECZNÉ dr. ZENTAI MÁRIA adjunktus.. .
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F/ csoport /magyar-történelem/I szak/ hétfő de.
10-12-ig az -irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. CSETRI LAJOS docens.

>

G/ csoport /magyar-történelem/ll szak/ hétfő de.
10-12-ig a III.sz. tanteremben,
H/ csoport /magyar /külföldi/ szerda de. 8-10-ig
az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. KUKOVECZNÉ dr. ZENTAI MÁRIA adjunktus.
Bevezetés az irodalomtudományba /II. éveseknek/. Heti- 1 óra. /Kéthetenként 2 órában tartva./
A/ csoport kedd déli 12-2-ig a II.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. CSETRI LAJOS docens.

,.

B/ csoport kedd déli 12-2-ig az olasz szemináriumban.
Vezető: BALÁZS MIHÁLY adjunktus.
0/ csoport kedd déli 12-2-ig a VII.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. KAMYÓ ZOLTÁN docens.,
D/ csoport kedd déli 12-2-ig a lektori tanteremben.
Vezető: Dr. SZIGETI LAJOS adjunktus.
Fejezetek a XIX. század második felének magyar irodalmából /III.
éves magyar-történelem szak 4-5. csoport, magyartörténelem-latin spec. képz., magyar-történelemrégészeti spec. képz., magyar-orosz, magyar-oroszáltalános és alkalmazott nyelvészet, magyar-XX.századi magyar irodalom és magyar-általános és alkalmazott nyelvészet szakosoknak/. Heti 2 óra. Szerda
de. 10-12-ig a III.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. CSUKÁS ISTVÁN tanszékvezető egyetemi tanár.
Romantikus és realista törekvések a XIX. század második felének
magyar prózairodalmában /III. éves magyar /külföldi/, magyar-német,
magyar-német-magyar nyelvtörténét spec. képz., magyarangol, magyar-angol-általános és alkalmazott nyelvészet, magyar-angol-régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec. képz., magyar-francia, magyar-francia-XX.
századi magyar irodalom spec. képz. és magyar-olasz
szakosoknak/. Heti 2 óra. Szerda de. 10-12-ig a II.sz.
tanteremben.
Előadó: Dr, NACSÁDY JÓZSEF docens.
Szemináriumok a XIX. század második felének magyar irodalmából
/III. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar /külföldi/, magyar-angol-régi pagyar
irodalom és irodalomelmélet spec. képz., magyar^
angol-általános és alkalmazott nyelvészet, magyarangol szak/ kedd de. 8-10-ig a VI.sz. tanteremben,
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B/ csoport /magyar-német , magyar-német-magyar nyelvtörténet speco képz., magyar-francia, magyarfrancia-XX. századi magyar irodalom spec. képzc ,
magyar-olasz szak/ kedd de. 10-12-ig' a VI.sz.
tanteremben.
Vezető : Dr. NACSÁDY JÓZSEF docens.
C/ csoport /magyar-orosz, magyar-orosz-általános és
alkalmazott nyelvészet, magyar-XX. századi magyar
irodalom spec. képz., magyar-általános és alkalmazott nyelvészet szak/ kedd de. 8-10-ig az irodalmi
olvasóteremben.
Vezető: Dr. CSUKÁS ISTVÁN tanszékvezető egyetemi tanár.
D/ -csoport /magyar-történelem-Kelet-Európa története
spec.képz., magyar-történelem-latin spec. képz,,
magyar-történelem szak 4, csoport/ csütörtök de.
9-11-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. PAPP ISTVÁN adjunktus.
E/ csoport /magyar-történelem-régészeti spec. képz.,
magyar-történelem szak 5» csoport/ kedd déli 12-2-ig
az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. NACSÁDY JÓZSEF docens.
Fejezetek a XX. századi magyar irodalom történetéből /IV. éves
"""magyar /külföldi/, magyar-latinj magyar-német, magyarnémet-magyar nyelvtörténet spec. képz., magyar-angol,
magyar-angol-finnugor, magyar-angol-általános és alkalmazott nyelvészet, magyar-francia és magyar-olasz
szakosoknak/. Heti 2 óra. Kedd de. 10-12-ig a II.sz.
tanteremben.
Előadó: Dr. BATA IMRE docens.

-

Előadások a két háború közötti magyar irodalom történetéből /IV.
éves magyar-történelem szak 4=5» csoport, magyar-történelem- régészeti spec. képz., magyar-történelem-latin
spec. képz., magyar-történelem-finnugor, magyar-történelem-altajisztika, magyar-történelem-régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec. képz., magyar-történelem-általános és alkalmazott nyelvészet, magyar-oroszmagyar nyelvtörténet spec. képz., magyar-orosz-finnugor
és magyar-orosz szakosoknak/. Heti 2 óra. Kedd de.
10-12-ig a III.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. ILIA MIHÁLY docens.
Szemináriumok és szövegelemzési gyakorlatok a XX. század magyar irodalmából /IV0 éveseknek/. Heti 2 óra.;
A/ csoport /magyar-német, magyar-német-magyar nyelvtörténet spec. képz., magyar-angol-finnugor, magyarangol-általános és alkalmazott nyelvészet, magyarangol szak/ szerda de. 10-12-ig az irodalmi olvasóte'
remben0
Vezető: Dr. PAPP ISTVÁN adjunktus.

B/ csoport /magyar /külföldi/, magyar-latin, magyarfrancia, magyar-olasz szak/ csütörtök déli 12-2-ig
az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ docens.
C/ csoport /magyar-orosz-finnugor, magyar-orosz-magyar
nyelvtörténet spec. képz., magyar-orosz szak/ péntek
de. 10-12-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. SZIGETI LAJOS adjunktus.
D/ csoport /magyar-történelem-régészeti spec. képz.,
magyar-történelem-latin spec. képz., magyar-történelem-finnugor, magyar-történelem-altajisztika, magyartörténelem szak 4. csoport/ csütörtök de. 8-10-ig az
irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. ILIA MIHÁLY docens.
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E/ csoport /magyar-történelem-régi magyar irodalom és
irodalomelmélet spec. képz., magyar-történelem-általános és alkalmazott nyelvészet, magyar-történelem
szak 5. csoport/ csütörtök de. 8-10-ig a történeti
szemináriumban.
Vezető: Dr. SZIGETI LAJOS adjunktus.
Előadások a mai magyar irodalomból /azoknak az V. éveseknek, akik a
IX. félévben részképzésen vettek részt/. Heti 2 óra.
Péntek du. 3-5-ig az irodalmi olvasóteremben.
Előadó: Dr. KISS LAJOS docens.
Az irodalomtudomány története /V. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd du.
3-5-ig a VII.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ docens.
Szemináriumok a mai magyar irodalom témáiból /V. éveseknek/. Heti
2 óra.

/

A/ csoport /magyar-német, magyar-francia, magyar-francia
történelem, magyar-francia-általános és összehasonlitó irodalomtudomány spec. képz., magyar-orosz szak
3.' csoport/ szerda du, 5-7-ig az irodalmi olvasóteremben,
B/ csoport /magyar-angol, magyar /külföldi/, magyarfinnugor szak/ péntek du, 5-7-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. KISS LAJOS docens.
C/ csoport /magyar-orosz-általános és összehasonlitó
irodalomtudomány spec. képz., magyar-orosz szak 4.
csoport/ kedd du. 1-3-ig a IV. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. BATA IMRE docens.
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D/ csoport /magyar-történelem, magyar-történelemlatin spec. képz., magyar-történelem-általános
és alkalmazott nyelvészet, magyar-történelem szak/
kedd du. 5-7-ig a VII.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ doqens.
Filmesztétika /V. éveseknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: OHÜBER LÁSZLÓ meghivott előadó.

Ajánlott speciális kollégiumok és szemináriumok
A középkori latin nyelvű világi költészet: a vágáns irodalom
/auctorolvasás régi magyar irodalom és irodalomelmélet speciális képzésben részesülőknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. KARÁCSONYI BÉLA docens.
Könyv/tár/történeti ismeretek /régi magyar irodalom és irodalomelmélet speciális képzésben részesülőknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. HOLL BÉLA meghivott előadó.
A XVI. századi magyar vers. Heti 1 óra. /Kéthetenként 2 órában tartva./
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: HORVÁTH IVÁN meghivott előadó.
A külföldi egyetemjárás és irodalmi emlékei. Heti 2 óra. Kedd esté
7-9-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: KESERŰ BÁLINT tanszékvezető egyetemi tanár
HERNER JÁNOS'ösztöndíjas gyakornok.
Magyarországi német szövegele a reformáció korából /szövegolvasás/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. ÖTVÖS PÉTER adjunktus
Dr. VIZKELETY ANDRÁS meghivott előadó.
Szakszeminárium XVI-XVII. témákból /szakdolgozóknak/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: BALÁZS MIHÁLY adjunktus.
Elemzések reformkori költészetünk köréhői. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. KARDOS JÓZSEF meghivott előadó.
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A XIX. század első felének folyóiratai, mint irodalmi műhelyek.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. MÁDER BÉLA meghívott előadó.
Szakszeminárium felvilágosodás és reformkori témákból /szakdolgozóknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: Dr. CSETRI LAJOS docens.
A magyar irodalom nemzetiségszemlélete az abszolutizmus korában.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. CSUKÁS ISTVÁN tanszékvezető egyetemi tanár.
A külföldi magyar irodalom története. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: Dr. ILIA MIHÁLY docens.
Hiány tudat és tel.jességigény József Attila költészetében. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. SZIGETI LAJOS adjunktus.
Életrajz és szociográfia a harmincas évek epikájában. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. BATA IMRE docens.
Ady költészetének eszmei és irodalmi előzményei. Később meghatározandó időben és helyen.
.

Előadó: Dr. PAPP ISTVÁN adjunktus.

Textológia. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. PÉTER LÁSZLÓ tudományos főmunkatárs.

!

Speciális szeminárium szakdolgozatkészitőknek XIX.századi témákból.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
*

Vezetők: Dr. CSUKÁS ISTVÁN tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. NACSÁDY JÓZSEF docens.

Speciális szeminárium szakdolgozatkészitőknek XX.századi témákbél.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezetők: Dr. ILLA MIHÁLY docens >
Dr. SZIGETI LAJOS adjunktus.
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VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Magyar szakosoknak
Államvizsga

Komplex államvizsga /V. éveseknek/

Szigorlat

Magyar nyelvészet /II. éveseknek/
Magyar és általános nyelvészet /IV. éveseknek/
Magyar és világirodalom /II. és IV. éveseknek/
V

Kollokvium

Gyakorlati

egy

A magyar nyelv története /I. éveseknek/
Régi magyar irodalom /I. éveseknek, kivéve a részképzésre utazó orosz és német szakosokat/
A mai magyar nyelv /III. éveseknek/
A XIX. század második felének magyar irodalmából
/III. éveseknek/
Könyv/tár/történeti ismeretek /régi magyar irodalom
és irodalomelmélet speciális képzésben részesülőknek/
Jelentéstörténeti vizsgálódások /magyar nyelvtörténet speciális képzésben részesülőknek/

Finn nyelv /I. éveseknek/
Nyelvészeti gyakorlatok /I-II. éveseknek/ i
Szeminárium régi magyar irodalomból,/I. éveseknek/
Magyar nyelvjárások /II. éveseknek/
Szeminárium a reformkor magyar irodalmából /Il.éve•seknek/
Nyelvészeti szeminárium /III. éveseknek/
Szemináriumok a XIX. század második felének magyar
irodalmából /III. éveseknek/
Szemináriumok és szövegelemzési gyakorlatok a XX.
század magyar irodalmából /IV. éveseknek/
Gyakorlatok a magyar nyelv- és irodalomtanitás módszertana köréből /IV. éveseknek/
Nyelvemlékek olvasása /III. éves magyar nyelvtörténet speciális képzésben részesülőknek/
Kutatásmódszertani kérdések /IV. éves magyar nyelvtörténet speciális képzésben részesülőknek/
A középkori latin nyelvű világi költészet vagy A
XVI. századi magyar vers /régi magyar irodalom és
irodalomelmélet speciális képzésben részesülőknek/
/

Megjegyzés: Az irodalomtudomány története c. előadás anyagából a félév
végi aláirás beszámolóhoz kötött! A Helyes magyar beszéd
c. foglalkozás anyaga része a III. évesek kollokviumi tananyagának a Mai magyar nyelvből.
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Finnugor szakosoknak
Államvizsga

Finnugor összehasonlító nyelvészet /V.éveseknek/
Altalános nyelvészet /V. éveseknek/ •

Szigorlat

Finnugor összehasonlító nyelvészet, Finn nyelv
és egy szabadon választott további nyelv /IV.
éveseknek/

Kollokvium

Finnugor összehasonlitó nyelvészet /III. éveseknek/

Gyakorlati .jegy

Finn nyelv /III-IV. éveseknek/
Eszt /lapp/ nyelv /III-IV. éveseknek/

Alta.jisztika szakosoknak
Államvizsga

Komplex államvizsga /V. éveseknek/

Szigorlat

Török nyelv haladóknak, beszédgyakorlat; Altáji
népek története; Török szövegolvasás és elemzés
/II. éveseknek/
Az uráli és török nyelvek történeti kapcsolata
/IV. éveseknek/

Kollokvium

Török nyelv kezdőknek /altajisztikára szakosodni
kivánó hallgatóknak/
A magyar nyelv török jövevényszavai /altajisztikára szakosodni kivánó hallgatóknak/
Bevezetés az altajisztilcába /altajisztikára szako
sodni kivánó hallgatóknak/
Altáji népek művelődéstörténete /III. éveseknek/
Altáji ncpek összehasonlitó történeti nyelvtana
/III-IV. éveseknek/
Az uráli és török nyelvek -történeti kapcsolata
/V. éveseknek/

Gyakorlati .jegy

Török nyelv haladóknak /beszédgyakorlat/ /III-IV.
éveseknek/
Török nyelv haladóknak /szövegolvasás/ /II-V. éve
-selcnek/
Török szövegolvasás és elemzés /III-V. éveseknek/
Szeminárium /II-V. éveseknek/
Tatár szövegolvasás /III-V. éveseknek/
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Általános és alkalmazott nyelvészet szakosoknak
Szigorlat

Szemantika és szemiotika. A nyelvleírás elmélete
és módszere. Nyelvtörténet- és nyelvrokonságelmélet /IV. éveseknek/

Kollokvium

A nyelvtudomány problematikája. Bevezetés az általános és alkalmazott nyelvészetbe /az általános és alkalmazott nyelvészet B/ szakot felvenni
kivánó I. éveseknek/
Pszicholingvisztika és gyeraeknyeltf /II-III.éveseknek/
Szociolingvisztika /II-III. éveseknek/

Gyakorlati jegy

Nyelv és kultúra /II-III. éveseknek/
Nyelvstatisztika /IV. éveseknek/
A szomszédos népek nyelve /IV. éveseknek/
Speciális különképzés /II-III. éveseknek/

Angol és orosz fordító-tolmács szakosoknak
Kollokvium

A mai magyar nyelv /II. éveseknek/
Nyelvészeti alapismeretek /II. éveseknek/

Gyakorlati jegy

Magyar nyelvgyakorlat /II. éveseknek/
Nyelvmüvelés ós stilisztika /III. éveseknek/
Helyes magyar beszéd /IV. éveseknek/
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IV. TÖRTÉNELEM

Magyarország története 1320—1526 /I. éves magyar-történelem és
történelem-orosz szakosoknak/. Heti 2 óra. Hétfő
de. 8-10-ig a VII.sz. tanteremben.
Előadó: Dr^ KARÁCSONYI BÉLA docens.
. Magyarország története a vegyesházi királyok alatt /I. éves történelem-latin, történelem-német, történelem-angol, és
történelem-földrajz'szakosoknak/. Heti 2 óra. Péntek
de. 10-12-ig a IV.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KRISTÓ GYULA egyetemi tanár.
Bevezetés a korai feudalizmus forrásaiba és irodalmába /I. éveseknek/^ Heti 2.óra.
A/ csoport hétfő déli-12-2-ig a történeti szemináriumban,
B/ csoport hétfő du. 3-5-ig a történeti szemináriumban,
C/ csoport hétfő du. 5-7-ig a történeti szemináriumban.
Vezető: S. dr. KISS ERZSÉBET adjunktus.
Fejezetek az ókori Róma történetéből /I, éveseknek/. Heti' 2 óra.
Szerda de. 9-11-ig a VTI.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. HARÓTI EGON tanszékvezető egyetemi tanár.
Bevezetés a vallástörténetbe /I. éveseknek/. Heti 1 óra. Szerda de.
8-9-ig a VII.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. CZUTH BÉLA adjunktus.
Ókortörténeti szeminárium fi. éveseknek/.+ Heti 2 óra.
A/ csoport /történelem-földrajz szak/ hétfő du. 5-7-ig
az éghajlattani tanteremben.
Vezető: Dr. CZUTH BÉLA adjunktus.
B/ csoport /törtéiielem-földrajz szak/ hétfő du.
5-7-ig a Földrajz Tanszék tantermében.
Vezető: v Dr. HOFFT.'IANN ZSUZSANNA tudományos munkát-'t^.
Bevezetés a történettudományba /előadás gyakorlatokkal I. éveseknek/.
Heti 1+1 óra.
Előadás péntek de. 9-10-ig a VII.sz. tanteremben.
Előadók: Dr. OLAJOS TERÉZIA tudományos főmunkatárs
Dr. PETROVICS ISTVÁN tanársegéd.
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Gyakorlat
A/ csoport /magyar-történélem szak 3. csoport/ csütörtök de. 11-12-ig a IV.sz. tanteremben,
B/ csoport /magyar-történelem szak 4.. csoport/ csütörtök déli 12-1-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. OÍ.AJOS. TERÉZIA tudományos főmunkatárs.
C/ csoport /történelem-latin, történelem-német, történelem-angol szak/ csütörtök de. ll-12-ig a VII.
sz. tanteremben,
D/ csoport /történelem-földrajz szak/ péntek de.
8-9-ig a földrajzi szemináriumban.
Vezető: Dr. PETROVÍCS ISTVÁN tanársegéd.
•v

Latin szövegolvasás /középiskolai latin előtanulmányokkal rendelkező
I. éveseknek/. Heti 1 óra. Szerda du. 6-7-ig a X.sz.
tanteremben.
Vezető: Dr. LESSI VIKTOR meghivott előadó.
A latin nyelv alapjai fi. éveseknek/. Heti 1 éra.
A/ csoport /magyar-történelem szak 5. csoport/ szerda
de. 11-12-ig a latin szemináriumban,
B/ csoport /magyar-történelem szak 4. csoport, történelem-német, történelem-angol szak/ szerda du.
3-4-ig a latin szemináriumban,'
C/ csoport /történelem-földrajz szak/ kedd du. 3-4-ig
, a földrajzi szemináriumban.
. Vezető: Dr. SZIGETINÉ dr. GALÁNTAI ERZSÉBET adjunktus.
Magyarország története a XVTII. században /II. éveseknek/. Heti 2
óra. Hétfő de. 8-10-ig a IV.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. SZÁNTÓ II.IKE tanszékvezető egyetemi tanár.
Bevezetés a XVIII. század forrásaiba és irodalmába /szeminárium II.
éveseknek/,+ Heti 2 óra.
A/ csoport kedd du. 3-5-ig a földrajzi szemináriumban,
B/ csoport szerda du. 3-5-ig a történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. RÁKOS ISTVÁN adjunktus.
Az európai gazdaság és társadalom fő kérdései a XVI-XVIII. században
/II. éveseknek/. Heti 3 óra. Péntek de. 11-2-ig a
VII. bt.1 tanteremben.
Előadó: Dr. GYIMESI SÁNDOR tanszékvezető docens
Dr. ANDERLE ÁDÁM docens.
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Parasztháborúk Kelet-Európában a XV-XVTII. században /szeminárium
II. éveseknek/.+ Heti 2 óra. Péntek du. 3-5-ig a
történeti, szemináriumban.
Vezető: Dr. VARGA ILONA docens.
Polgári gondolkodás és reformáció /szeminárium.II. éveseknek/.+„
Heti 2 óra. Pentek du. 3-5-ig a tanári szobában.
Vezető: F. DÁRDAI ÁGNES ösztöndíjas gyakornok.
Földbirtoklás.munkaerő és a gyarmati kérdés a XVT-XVIII. században
/szeminárium II. éveseknek/.+ Heti 2 óra.Péntek du.
3-5-íg a lektori tanteremben.
Vezető: Dr. TÓTH ÁGNES tanársegéd.
A világgazdaság kérdései a XVT-XVIII. században /szeminárium II.
éveseknek/.+ Heti 2 óra. Pentek du. 3-5-ig a X,sz.
tanteremben.
Vezető: Dr. ANDERLE ÁDÁM docens.
A XIX. század müvószete /II. éveseknek/. Heti 1 óra. /Kéthetenként
2 órában tartva./ Kedd du. 5-7-ig a IV.sz. tanteremben
Előadó: LELKES ISTVÁN meghívott előadó.
Az 1918—'1919. évi magyarországi forradalmak történetének néhány
kérdése /III. éveseknek/.++ Heti 2 óra. Szerda déli 12-2-ig a IV.
sz. tanteremben.
Előadó: Dr. GAÁL ENDRE docens.
Gazdaság és társadalomfejlődés Magyarországon 1867—1918 között
/III. éveseknek/.++Heti 2 óra. Péntek déli 12-2-ig
. a IV.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. SOÓS KATALIN tudományos főmunkatárs.
Magyar történeti szeminárium 1867—1914 közötti időszakról /szeminárium III. éveseknek/.+ Heti 2 óra. /Kéthetenként
4 órában tartva./ Hétfő du. 3-7-ig a IV.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. GAÁL ENDRE docens.
Válogatott fejezetek Nyugat-Európa újkori történetéből /1871—1918/
/III. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd de. 10-12-ig a
VII.sz. tanteremben.
Előadó: SZÉKELY LAJOS docens
Dr. HEGYI ANDRÁS adjunktus.
Fejezetek Kelet-Európa újkori történetéből /III. éveseknek/. Heti 1 •
ora. Szerda du. 3-4-ig a Vll.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. CSATÁRI DÁNIEL tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. HEGYI ANDRÁS adjunktus
• Dr. RAFFAY ERNŐ tanársegéd.
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Újkori egyetemes történeti szeminárium /III. éveseknek/. + Heti 2
óra. /Kéthetenként 4 órában tartva./

4

A/ csoport /történelem-orosz, történelem-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet szak/ péntek du.
3-7-ig a IV.sz. tanteremben.
Vezető: SZÉKELY LAJOS docens.
B/ csoport /magyar-történelem szak 4. csoport, magyartörténelem-latin- spec. képz., történelem-régészeti
spec. képz., történelem-Kelet-Európa története spec.
képz., történelem-altajisztilca szak/ péntek du.
. 3-7-ig a IV.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. RAFFAY ERNŐ tanársegéd.

'

C/ csoport /magyar-történelem-régészeti spec. képz.,
magyar-történelem szak 5. csoport/ hétfő du. 3-7-ig
a IV.sz. tanteremben.
Vezető :,Dr. HEGYI ANDRÁS adjunktus.
D/ csoport /történelem-latin, történelem-német, történelem-német-latin spec. képz., történelem-angol
szak/ péntek du. 3-7-ig a VII.sz. tanteremben.
Vezető: KÖVÉR LAJOS tudományos 'segédmunkatárs.
Magyarország története a háború előkészítése idején és a II. világháború éveiben /IV. éveseknek/.++ Heti 2 óra. Hétfő de. 10-12-ig
a VTI.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. SERFŐZŐ LAJOS tanszólevezető egyetemi tanár.
Magyarország népi demokratikus átalakulásának főbb csomópontjai
71944-45; 1948-49: 1953: 1956/ /IV. éveseknek/.++ Heti 2 óra. Péntek
de. 8-10-ig a IV.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. VÁLYI ZSUZSANNA tudományos munkatárs.
A magyar népi demokratikus forradalom jellege, tartalma /korabeli
viták, későbbi történeti értékelések/ /szeminárium IV. éveseknek/.+
Heti 2 óra. /Kéthetenként 4 órában tartva./ Hétfő du.
3-7-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. VÁLYI ZSUZSANNA tudományos munkatárs.
A népfront helye, szerepe Magyarország történeti, társadalmi fejlődésében II. /1941—1947/ /szeminárium IV. éveseknek/. + Heti 2 óra.
/Kéthetenként 4 órában tartva./ Péntek de.lO-2-ig a
magyar történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. SOMLYAI MAGDOLNA tudományos főmunkatárs.
Fejezetek Kelet-Európa legújabbkori történetéből /IV.éveseknek/. Heti
1 óra. Szerda de. 11-12-ig a VII.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. CSATÁRI DÁNIEL tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. AÍTDERLÉNÉ dr. SAJTI ENIKŐ adjunktus
Dr. RAFFAY ERNŐ tanársegéd.
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Fejezetek Nyugat-Európa és az Egyesült Államok legújabbkori történetéből /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda du. 3-5-ié a IV.az.
tanteremben.
Előadó: Dr. KARSAI LÁSZLÓ tanársegéd.
Legújabbkori egyetemes történeti szeminárium /IV. éveseknek/.+Heti
2 óra. /Kéthetenként 4 órában tartva./ Hétfő-du.
3-7-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. HEGYI ANDRÁS adjunktus.
Legújabbkorl egyetemes történeti szeminárium /IV. éveseknek/.+
Heti 2 óra. Szerda du. 5-7-ig a IV.sz. tanteremben.
. Vezető: Dr. KARSAI LÁSZLÓ adjunktus.
Történetírás története /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. /Kéthetenként
4 órában tartva./
A/ csoport /magyar-történelem szak 4-. csoport, történelem-angol szak/ péntek de. 10-2-ig a magyar történeti szemináriumban,
B/ csoport /magyar-történelem szak 5. csoport, magyartörténelem-latin spec. képz., magyar-történelemrégészeti spec. képz., magyar-történelem-finnugor,
magyar-történelem-altajisztika, magyar-történelemáltalános és alkalmazott nyelvészet szak/ péntek
du. 3-7-ig a magyar történeti szemináriumban,

1

C/ csoport /történelem-latin, történelem-Kelet-Európa
története spec, képz., történelem-orpsz-latin spec,
képz., történelem-orosz szak/ péntek du. 3-7-ig a
magyar történeti szemináriumban.

. Előadó: Dr. LIPTÁK DOROTTYA tudományos segédmunkatárs.

N

Gyakorlatok a történelemtanítás módszertana köréből /IV, éveseknek/.
Heti 1 óra. /Kéthetenként 2 órában tartva./
A/ csoport /magyar-történelem szak 4. csoport, magyar-,
történelem-régészeti spec. képz., magyar-történelemfinnugor szak/ hétfő déli 12-2-ig a magyar történeti
,
szemináriumban,
B/ csoport /magyar-történelem szaki 5.csoport, magyartörténelem-latin spec. képz., magyar-történelem-régi
magyar irodalom és irodalomelmélet spec. képz.,
magyar-történelem-általános és alkalmazott nyelvészet szák/ hétfő de. 8-10-ig a történeti szemináriumban,
0/ csoport /történelem-Kelet-Európa története spec,
képz., történelem-latin, történelqm-angol, történelemorosz-latin spec. képz., történelem-orosz szak/ kedd
. de. 10-12-ig a történeti szemináriumban.
Vezető: MEDZIBRODSZKY ENDRE adjunktus.
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A történetírás története /azoknak az V. éveseknek, akik a IX. félévben külföldi részképzésen vettek részt/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. LIPTÁK DOROTTYA tudományos segédmunkatárs.

T.leg.jegyzéa: Az V-IX. félévben a hallgatók félévenként heti 2 óra, a
X. félévben heti 4 óra speciális kollégiumot vagy szemináriumot kötelesek felvenni!
Az I. ós II. szigorlat előtt két-két féléven át magyar,
illetve egyetemes történeti szemináriumot kell felvenni!
++

Választható kollégium!

Ajánlott speciális kollégiumok és szemináriumok
A német szellemtörténet: Ernát Troeltsch /I-V. éveseknek/. Heti 1
óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KARÁCSONYI BÉLA docens.
Medievalisztikai és segédtudományi szakszeminárium /szakdolgozatkészítőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben^
és helyen.
Vezető: Dr. KARÁCSONYI BÉLA docens.
Kódex- és oklevélolvasás haladóknak. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. KARÁCSONYI BÉLA docens.
A középkori latin nyelvű világi költészet: a vágáns-irodalom /auctorolvasás I-V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. KARÁCSONYI BÉLA docens.
Helytörténeti szakszeminárium /szakdolgozat-készitőknek/. Heti 2 óra.
Később méghatarozandó időben és helyen.
Vezető: Dr. SZÁNTÓ IMRE tanszékvezető egyetemi tanár.
Magyarország népeinek harca a török hódítók dllen 1541—1552. Heti
2 óra. Később meghatározandó időben
helyen.
Vezető: Dr. SZÁNTÓ IMRE tanszékvezető egyetemi tanár.
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Közép-Kelet-Európa agrárfejlődésének kérdései a kései feudalizmus
időszakéban. Heti 2 óra. Később mégha ta rozandó időben és helyen.
Vezető: Dr. RÁKOS ISTVÁN adjunktus.
A török birodalom történetének néhány kérdése a XVI—XVII. században, Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. c
Vezető: Dr. TÓTH SÁNDOR meghívott előadó.
Szakszeminárium a történeti segédtudományok ós a medievalisztika*
tárgyköréből /szakdolgozat-készítőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. KRISTÓ GYULA egyetemi tanár.
Görög nyelv haladóknak /I-V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. OLAJOS TERÉZIA tudományos főmunkatárs.
A kora középkori magyar várostörténet néhány kérdése /I-V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Előadó: Dr. PETROVICS ISTVÁN tanársegéd.
Fejezetek a magyar-osztrák kapcsolatok történetéből /III-V. éveseknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: Dr. SOÓS KATALIN tudományos főmunkatárs.
Szélsőjobboldali szervezetek és mozgalmak a Horthy-korszakban
/III-V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később'meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. SERFŐZŐ LAJOS tanszékvezető egyetemi tanár.
Szakszeminárium /szakdolgozat-készitőknek/. Heti' 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr; SERFŐZŐ LAJOS tanszékvezető egyetemi tanár.
Társadalomtörténeti kérdések a reformkorban /III-V. éveseknek/.
Heti 4 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. NAGY LAJOS adjunktus.
A feudális társadalom és gazdaság egyes kérdései /szakdolgozat-készitőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Vezető: Dr. GYIMESI SÁNDOR tanszékvezető docens.
Oroszország a 18-19. században /szakdolgozat-készitőknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. VARGA ILONA docens.

42

Fejezetek Latin-Amerika történetéből /szakdolgozat-kószitőknek/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
w
Vezető: Dr. ANDERLE ÁDÁM docens.
Bevezetés a spanyol történeti szövegolvasásba. Heti 2 óra.
A/ csoport /kezdőknek/ később meghatározandó időben
és helyen,
B/ csoport /haladóknak/ később meghatározandó időben
és helyen.
Vezető: Dr. TÓTH ÁGNES tanársegéd.
Népi lázadások Kelet-Európában az eretnekségtől az anai -hizmusig
/III-V. éves történelem szakosoknak/.Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. VARGA ILONA docens.'
Spanyolország története II. /A világbirodalom; a 16-18. században/
/III-V. éves történelem.szakosoknak/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. ANDER1E ÁDÁM docens.
Latin-Amerika története a XX. században /speciális képzésben részesülőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: Dr. ANDERLE ÁDÁM docens.
Nyugat-Európa az 1848-as forradalomtól a Párizsi Kommünig /1899—1871/.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: SZÉKELY LAJOS docens
Dr. HEGYI ANDRÁS adjunktus.
A nemzetiségi kérdés Kelet-Európa újkori történetében. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. CSATÁRI DÁNIEL tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. HEGYI ANDRÁS adjunktus
Dr. RAFFAY ERNŐ tanársegéd.
A nemzetiségi kérdés Kelet-Európa legújabbkori történetében. Heti
2' óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. CSATÁRI DÁNIEL tanszékvezető egyetemi tanár
Ör. ANDERLÉNÉ dr. SAJTI ENIKŐ adjunktus
Dr. RAJFAY ERNÓ tanársegéd.
A nemzetiségi kérdés a világpolitika mai folyamatában /V. éveseknek/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. CSATÁRI DÁNIEL tanszókvezető egyetemi tanár
Dr. KARSAI LÁSZLÓ tanársegéd.
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U.1- és legújabbkori egyetemes történeti szakszeminárium /szakdolgozat-készítőknek/. Heti 2 óra. Később me^határozandó időben és helyen.
Előadó: Dr. CSATÁRI DÁNIEL tanszókvezető egyetemi tanár
SZÉKELY LAJOS docens
Dr. ANDERLÉNÉ dr. SAJTI ENIKŐ adjunktus
Dr. HEGYI ANDRÁS adjunktus.
Az európai szocialista országok történetének fő kérdései /KeletEurópa története speciális képzésben részesülőknek
kötelező/. Heti 2 óra. Később-meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: Dr. ANDERLÉNÉ dr. SAJTI ENIKŐ adjunktus.
Az európai szocialista országok történetének fő kórdései /KeletEurópa története speciális képzésben részesülőknek
kötelező/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: Dr. KARSAI LÁSZLÓ tanársegéd.
Korok és müvek /I-V.' éveseknek/. Heti.2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: LELKES ISTVÁN meghívott előadó.
Sporttörténeti problémák /szakdolgozat-készíitőknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen,
> Előadó: Dr. MARÓTI EGON tanszékvezető egyetemi tanár.
A Nyugat-Római Birodalom története /szakdolgozat-készítőknek/. Heti
2 óra.. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. CZUTH BÉLA adjunktus.
Középkori történeti forrásgyakorlat /régészeti speciális képzésben
részesülőknek és középkorra szakosodó hallgatóknak/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. MARÓTI EGON tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. HOFFMANN ZSUZSANNA tudományos munkatárs.
Magyar őstörténet /III. éves régészeti speciális képzésben részesülőknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: Dr. FODOR ISTVÁN docens.
Honfoglaláskori régészet /III. éves régészeti speciális képzésben
részesülőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben ,és helyen.
Előadó: Dr. FODOR ISTVÁN docens.
Hon
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Honfoglaláskori régészeti szeminárium /III. éves régészeti speciális
képzésben részesülőknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
*

Vezető: Dr. FODOR ISTVÁN docens.

Magyarország rézkora /II-V. éves régészeti speciális képzésben részesülőknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben
x
és helyen.
Előadó: GALÁNTHA MARTA tanársegéd.
Magyarország bronzkora /III-V. éves régészeti speciális képzésben
részesülőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben ós helyen.
*
Vezető: GALÁNTHA MÁRTA tanársegéd.
Őskori anyagismeret /II-V. éves régészeti speciális képzésben részesülőknek/. Ileti 1 óra. Később meghatározandó időben
Ó3 helyen.
Előadó: GALÁNTHA I.IÁRTA tanársegéd.
Népvándorláskori és honfoglaláskori anyagismeret /II-V. éves régé,
szeti speciális képzésben részesülőknek/. Heti 2
óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: KÜRTI BÉLA meghívott előadó. •
Kiegészítő latin nyelvoktatás /latin speciális képzésre készülő II.
éves történelem szakosoknak/. Heti 2 óra. Később mégha tározfindé időben, és helyen.
Előadó: TURINÉ dr. DÉR.TERÉZIA tanársegéd.

VT ZSGAKOVETBLMENYEK
Történelem szakosoknak
Államvizsga

Komplex államvizsga /V, éveseknek/

Szigorlat

ókori egyetemes történet 476-ig /I. éveseknek/
Egyetemes történet 476-tól 1789-ig és Magyarország története 1790-ig /II. éveseknek/
Egyetemes történelem 1789-től napjainkig és
Magyarország története 1790-től napjainkig
/IV. éveseknek/ .

Kollokvium

Magyarország története 1320-tól 1526-ig, ill.
Magyarország története a vegyesházi királyok
alatt /I. éveseknek/
'
Gazdaság és társadalomfejlődés Magyarországon
1867—1918 között, ill. Az 1918—1919 évi
magyarországi forradalmak történetének néhány
kérdése /III. éveseknek/
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Beszámoló

Speciális kollégium /III-IV-V. éveseknek/ +

Gyakorlati jegy

Bevezetés a korai feudalizmus forrásaiba és irodalmába /I. éveseknek/ +
Bevezetés a történettudományba /I, éveseknek/
Ókortörténeti szeminárium /I. éveseknek/ +
Latin forrásolvasás /középiskolai latin előtanulmányokkal rendelkező I. éveseknek/
Latin nyelv haladóknak /I. éveseknek/
Bevezetés a XVIII.század forrásaiba és irodalmába
/II. éveseknek/ +
Parasztháborúk Kelet-Európában a XV-XVIII-XX.században /II. éveseknek/ +
Polgári gondolkodás és reformáció /II. éveseknek/+
Földbirtoklás, munkaerő és a gyarmati kérdés a
XVI-XVIII. században /II. éveseknek/ +
A világgazdaság kérdései a XVT-XVIII. században'
/II. éveseknek/ +
Magyar történeti szeminárium-1867—1914 közötti
időszakról /III, éveseknek/ +
Újkori egyetemes történeti szeminárium /III. éveseknek/ • +
A magyar népi demokratikus forradalom jellege, tartalma /korabeli viták, későbbi történeti értékelések /IV. éveseknek/ +
A népfront helye, szerepe Magyarország történeti,
társadalmi fejlődésében II. /1941--1947/ /IV. éveseknek/ +
Legújabblcori egyetemes történeti szeminárium /IV.
éveseknek/ +
Gyakorlatok a történelemtanítás módszertana köré1
ből /IV. éveseknek/
A történetírás története /IV-V. éveseknek/
Speciális szeminárium /III-IV-V. éveseknek/ +

^

+

.

Választott szeminárium, ill. választott speciális kollégium!

Régészeti speciális képzésben részesülőknek
Kollokvium

Magyar őstörténet /III. éveseknek/
Honfoglaláskori régészet /III. éveseknek/

Osztályozott beszámoló
Magyarország rézkora /II-V. éveseknek/
Beszámoló
Gyakorlati jegy

Magyarország bronzkora /IIT-V. éveseknek/
Honfoglaláskori régészeti szeminárium /III. éver
seknek/
•-Őskori anyagismeret /II-V. éveseknek/
Népvándorláskori és honfoglaláskori anyagismeret
/II-V. éveseknek/
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V. ÁLTALÁNOS ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOM

Speciális kollégiumok és szemináriumok

Shakespeare .drámák /I. éves magyar-történelem szak 3-4. csoport,
magyar-latin, magyar-olasz és magyar-orosz szakosoknak/. Heti 2 óra. Péntek déli 12-2-ig a IX.sz.
tant eremben.
Előadó: Dr. VAJDA GYÖRGY MIHÁLY tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. KÜRTÖSI KATALIN tudományos segédmunkatárs.
Az olasz renaissance művészete /I. éves magyar /külföldi/, magyarangol, magyar-német és magyar-francia szakosoknak/.
Heti 2 óra. Péntek déli 12-2-ig a II.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. PÁL JÓZSEF tanársegéd.
A felvilágosodás irodalma /II. éves magyar-történelem, magyar-lati. n,
magyar-angol, magyar-olasz és magyar-olasz-általános
és alkalmazott nyelvészet szakosoknak/. Heti 2 óra.
Kedd du. 3-5-ig a IV.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. PÁL JÓZSEF tanársegéd.
A romantika problémái /II. éves magyar /külföldi/, magyar-német,
magyar-francia, magyar-orosz szak 3-4. csoport és
magyar-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet szakosoknak/. Heti 2 óra. Kedd du. 3-5-ig a IX.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. FRIED ISTVÁN adjunktus.
A modern lira kialakulása /III. éves magyar-történelem szak 4-5»
csoport, magyar-történelem-latin spec. képz., magyartörténelem-régészeti spec. képz., magyar-német, magyarnémet-magyar nyelvtörténet spec. képz., magyar-angol,
magyar-angol-általános és alkalmazott nyelvészet,
magyar-angol-régi magyar irodalom és irodalomelmélet
spec. képz., magyar-francia és magyar-olasz szakosoknak/. Heti 2 óra. Szerda de. 8-10-ig a IX.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. JAKÓCS DÁNIEL docens.
Realizmus-szimbolizmus-naturalizmus /III. éves magyar-oro® ,
magyar-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet,
magyar-XX. századi magyar irodalom spec. képz. és
magyar-általános és alkalmazott nyelvészet szakosoknak/. Heti 2 óra. Kedd de. 10-12-ig a IX.sz.
tanteremben.
Előadó: Dr. FRIED ISTVÁN adjunktus.

•
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Marx. Engels és az irodalomtudomány III. /III. éves magyar-történelem szak 4-5. csoport, magyar-történelem-latin
spec. képz., magyar-történelem-régészeti spec. képz,,
magyar-német, magyar-német-magyar nyelvtörténet
spec. kcpz., magyar-angol, magyar-angol-régi magyar
irodalom és irodalomelmélet spec. képz. és magyarangol-általános és alkalmazott nyelvészet szakosoknak/. Heti 2 óra. Szerda de. 8-10-ig a II.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KANYÓ ZOLTÁN docens.
A XX. századi irodalom különböző iskolái /IV. éves magyar-történelem szak 4-5» csoport, magyar-történelem-latin spec.
képz., magyar-történelem-régészeti spec. képz.,
magyar-történelem-régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec. képz., magyar-történelem-finnugor, magyartörténelem-altajisztika, magyar-történelem-áltaLános
ós alkalmazott nyelvészet, magyar-orosz, magyar-oroszmagyar nyelvtörténet spec* kép. és magyar-oroszfinnugor szakosoknak/. Heti 2 óra. Kedd déli 12-2-ig
a IX.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. FRIED ISTVÁN adjunktus.
A szovjet irodalom története /IV. éves magyar-történelem, magyar
/külföldi/, magyar-latin, magyar-német, magyar-németmagyar nyelvtörténet spec. képz., magyar-angol, magyarangol-finnugor, magyar-angol-általános és alkalmazott
nyelvészet, magyar-francia és magyar-olasz szakosoknak/.
Heti 2 óra. Csütörtök de. 10-12-ig a IX.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. JAKÓCS DÁNIEL docens.
Az összehasonlító irodalomtudomány elvi-elméleti kérdései /szakdolgozat-keszitőknek, doktorjelölteknek és összehasonlító irodalomtudomány speciális képzésben részesülőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. VAJDA GYÖRGY MIHÁLY tanszékvezető egyetemi tanár.
Tématörténeti gyakorlatok /I-V. éveseknek, különösen összehasonlité
irodalomtudomány speciális képzésben részesülőknek/.
Heti 2 éra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. PÁL JÓZSEF tanársegéd.
Fejezetek az összehasonlité irodalomtudomány történetéből /I-V. '
éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: Dr. PÁL JÓZSEF tanársegéd.

,
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Összehasonlító irodalomtudományi szakszeminárium /I-V. éveseknek,
különösen az összehásonlito irodalomtudomány speciális képzésben részesülőknek/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr FRIED ISTVÁN adjunktus.
Összehasonlító irodalomtudományi műelemzés /III-IV. éveseknek/.
Heti'2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. JAKÓCS DÁNIEL docens.
Az orosz irodalom magyar vonatkozásai /III-IV. éveseknek/. Heti 2
óra. Később meghatározandó Időben és helyen.
; Előadó: Dr. JAKÓCS DÁNIEL docens.
XX. századi drámák elemzése /III-IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben éd helyen.
Előadó: Dr. KÜRTÖSI KATALIN tudományos segédmunkatárs.
A fikció logikai megalapozása /I-V, éveseknek/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KANYÓ' ZOLTÁN docens.
Bevezetés a formális szintaxisba és szemantikába /I-V. éveseknek/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KANYÓ ZOLTÁN docens.
Shakespeare drámák elemzése /I. éveseknek/. Heti 2 óra. KÓBŐbb meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KÜRTÖSI KATALIN tudományos segédmunkatárs.

VIZSGAKÖVETEIMENYEK•
Az általános és összehasonlító irodalomtudomány speciális képzésben
részesülőknek
Kollokvium

Beszámoló

' Az összehasonlító irodalomtudomány története
Egy szabadon választott komparatisztikai előadás
témaköre
Irodalomelméleti alapfogalmak

-
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VI. IDEGEN NYELVEK ÉS IRODALMAK

A/ GERMÁN NYELVEK ÉS IRODALMAK
a/

Angol

nyelv

és

i r o d a l o m

Angol-amerikai országismeret /I. éveseknek/. Heti 2 éra. Hétfő de.
8-10-ig a VI.sz, tanteremben.
Előadó: NÓVÁK GYÖRGY tanársegéd.
Angol-amerikai országismereti beszédgyakorlatok /I. éveseknek/.
Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-angol szak/ péntek de. 10-12-ig
a III.sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-angol, orosz^angol szak/ péntek
déli 12-2-ig a III.sz. tanteremben.
Vezető: később megbizandó előadó.
""'evezetés az angol nyelvészetbe /I. éveseknek/. Heti 1 óra. Szerda
de. 11-12-ig a VI.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KÉNESE*! ISTVÁN adjunktus.
Angol nyelvtani gyakorlatok /I. éveseknek/. Heíti 2 éra.
(

A/ csoport /magyar-angol szak/ kedd de. 10-12-ig •.
német szemináriumban,
B/ csoport /történelem-angol, orosz-angol szak/ kedd
déli 12-2-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: CSERESNYÉSI LÁSZLÓ tanársegéd.

Bevezetés az angol és amerikai irodalomtudományba /I. éves knek/.
Heti 1 óra,
A/ csoport /magyar-angol szak/ szerda de. 10-11-ig
a VI.sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-angol, orosz-angol sza! / csütörtök de. 10-11-ig a III.sz. tanteremben.
Vezető: FA3INY TIBOR tanársegéd.
Angol irodalmi gyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-angol szak/ csütörtök de. 8-10-ig
az olasz szemináriumban,
B/ csoport /történelem-angol, orosz-a: -ol szak/ szerda
déli 12-2-ig a VI.sz. tanteremben.
Vezető: FABINY TIBOR tanársegéd.
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Angol nyelv- és stílusgyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 4 óra.
A/ csoport /magyar-angol szak/ kedd déli 12-2-ig a
III.sz. tanteremben és szerda du. 3-5-ig a lektori tanteremben,

«

B/ csoport /történelem-angol, orosz-angol szak/ kedd.de. 10-12-ig a magyar történeti szemináriumban
és csütörtök de. 8-10-ig a III.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. PAGONYI ÉVA adjunktus.

Angol-amerikai orBzágismereti beszédgyakorlat /II. éveseknek/.
Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-angol szak/ szerda du. 5-7-ig a
III.sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-angol, orosz-angol szak/ péntek
du. 5-7-ig a VT.sz. tanteremben.
Vezető: MAURICE CASSIDY lektor.
Az angol nyelv mai rendszere /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda
du. 3-5-ig a VI.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KENESEI ISTVÁN adjunktus.
Angol nyelvtani gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-angol szak/ csütörtök déli 12-2-ig
a VT.sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-angol, orosz-angol szak/ szerda
du. 5-7-ig a VI.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. KENESEI ISTVÁN adjunktus.
Az angol irödalom története /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök
de. 10-12-ig a VI.sz. tanteremben.
Előadó: RESCH BÉLÁNÉ dr. MARINOVICH SAROLTA adjunktus.
Angol irodalomtörténeti gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-angol szak/ hétfő du. 3-5-ig a
III.sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-angol, orosz-angol szak/ hétfő
du. 5-7-ig a VT.sz. tanteremben.
Vezető: RESCH BÉLÁNÉ dr. MARINO VT CH SAROLTA adjunktus.
Angol fordítási gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-angol szak/ szerda de. 10-12-ig
a X.sz.. tanteremben.
Vezető: Dr. PAGONYI ÉVA adjunktus.

B/ csoport /történelem-angol, orosz-angol szak/
péntek du. 3-5-lg a VI.sz. tanteremben.
(

Vezető: később megbízandó előadó.

Angol nyelv- és stílusgyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-angol szak/ hétfő du. 5-7-ig
a III.sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-angol, orosz-angol szak/
hétfő du. 3-5-ig a VI. sz. tanteremben.
Vezető: WODALA JÁNOSNÉ tanársegéd.
A XIX. század angol költészete /III. éveseknek/. Heti 1 óra. Kedd
du. 3-4-ig a VI.sz, tanteremben.
Előadó: Dr. ROZSNYAI BÁLINT tanszékvezető docens.
Angol nyelvtörténet /III. éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök de.
8-10-ig a VI.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. MATZKÓ LÁSZLÓ adjunktus.
Angol nyelv- és stílusgyakorlatok /III. éveseknek/. Heti 3 óra.
A/ csoport /magyar-angol-általános és alkalmazott
nyelvészet, magyar-angol-régi magyar irodalom
és irodalomelmélet spoc, képz., magyar-angol
szak/ kedd du. 4-5-ig a III.sz. tanteremben és
szerda déli 12-2-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezetők: WODALA JÁNOSNÉ tanársegéd /heti 1 óra/
MAURICE CASSIDY lektor /heti 2 óra/.
B/ csoport /történelem-angol, angol /külföldi/, oroszangol-általános és alkalmazott nyelvészet, oroszangol szak/ kedd du, 4-5-ig a X.sz. tanteremben és
szerda de. 10-12-ig a IX. sz. tanteremben.
Vezetők: MAURICE CASSIDY lektor /heti 1 óra/
WODALA JÁNOSNÉ tanársegéd /heti 2 óra/.
Transzformációs generatív grammatika /szeminárium /III-IV. évesek' n e k / . + Heti 2 óra. Kedd du. 5-7-ig a VI.sz. tanteremben.
Vezető: CSERESNYÉSI LÁSZLÓ tanársegéd.
Az amerikai angol nyelv /széminárium III-IV. éveseknek/.+ Heti 2
óra. Kedd du. 5-7-ig a II. sz, tanteremben.
Vezető: Dr. PORDÁNY LÁSZLÓ adjunktus.
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T. S. Eliot /szeminárium III-IV. éveseknek/. + Heti 2 óra. Kedd du.
5-7-ig a III.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. ROZSNYAI BÁLINT tanszékvezető docens.
Az angol romantikus regény /szeminárium III-IV. éveseknek/.+ Heti
2 óra. Kedd du. 5-7-ig a IX.sz. tanteremben.
Vezető: RESCH BÉLÁNÉ dr. MARINIVICH SAROLTA adjunktus.
XX. századi angol irodalom /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd déli
12-2-ig a VT.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. ROZSNYAI BÁLINT tanszékvezető docens.
Mai angol nyelv /IV. éveseknek/. Heti 1 óra. Kedd du. 4-5-ig a VI.
sz. tanteremben.
Előadó: Dr. MATZKÓ LÁSZLÓ adjunktus.
Amerikai irodalom a XX. században /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda
de. 8-10-ig a VI,sz. tanteremben.
Előadó: Dr. ROZSNYAI BÁLINT tanszékvezető docens.
Angol nyelv- és stílusgyakorlatok /IV. éveseknek/. Heti 3 óra.
A/ csoport /magyar-angol-általános és alkalmazott, nyelvészet, magyar-angol-finnugor, magyar-angol szak/
szerda du. 5-7-ig a II.sz. tanteremben és csütörtök
déli 12-1-ig a IX.sz. tanteremben.
Vezetők: később megbízandó előadó
WODALA JÁNOSNÉ tanársegéd.

'

B/ csoport /történelem-angol, német-angol, orosz-angol
szak/ kedd du, 3-4-ig a III.sz. tanteremben és
péntek du. 3-5-ig a IX.sz. tanteremben.
Vezetők: később megbízandó előadó
MAURICE CASSIDY lektor.
Gyakorlatok az angol nyelvtanítás módszertana köréből /IV. éveseknek/. Heti 1 óra. /Kéthetenként 2 órában tartva./
A/ csoport /magyar-angol-általános és alkalmazott nyelvészet, magyar-angol-finnugor, magyar-angol szak/
szerda du, 3-5-ig a magyar történeti szemináriumban,
B/ csoport /történelem-angol, német-angol,orosz-angol
szak/ szerda déli 12-2-ig a francia szemináriumban.
Vezető: Dr. TORKOS BÉLA tanársegéd.
Az amerikai civilizáció kérdései /V. éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő
du. 3-5-ig az olasz szemináriumban.
Előadó: Dr. PORDÁNY LÁSZLÓ adjunktus.
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Angol nyelv- ég stílusgyakorlatok /V. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-angol szak/ szerda du. 5-7-ig
a latin szemináriumban.
Vezető: Dr. TORKOS BÉLA adjunktus.
B/ csoport /történelem-angol, földrajz-angol szak/
szerda du. 5-7-ig a történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. MATZKÓ LÁSZLÓ adjunktus.

Ajánlott speciális kollégiumok
/III. éveseknek kötelezően választható/

Shakespeare. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: FABINY TIBOR tanársegéd.
Szemantika és nyelvfilozófia. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. KENESEI ISTVÁN adjunktus.
A modern nyelvészet néhány kérdése. Heti 2 óra. Később meghatáror
zandó időben és helyen.
Előadók: CSERESNYÉSI LÁSZLÓ tanársegéd
Dr. ALBERT SÁNDOR adjunktus.
Az angol nyelvtanítás szalonédszertanának néhány kérdése. Heti 2 órac
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. TORKOS BÉLA tanársegéd.
+ Választható szeminárium!

VIZSGAKOVETELMENYEK
Államvizsga

Komplex államvizsga /V. éveseknek/

Szigorlat

Angol nyelv és irodalom /IV, éveseknek/

Kollokvium

Az angol nyelv mai rendszere /II. éveseknek/
A XIX. század angol költészete /III.éveseknek/
Angol nyelvtörténet /III. éveseknek/

i
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Alapvizsga
Gyakorlati jegy

Nyelvi országisraereti alapvizsga /X. éveseknek/
Angol-amerikai országismereti beszédgyakorlatok
/I-II. éveseknek/
Angol nyelvtani gyakorlatok /I-II. éveseknek/
Angol nyelv- és stílusgyakorlatok /I-II-III-IV.
éveseknek/
^
Angol irodalmi gyakorlatok /I. éveseknek/
Bevezetés az angol és amerikai irodalomtudományba /I. éveseknek/
Angol irodalomtörténeti gyakorlatok /II. éveseknek/
Angol fordítási gyakorlatok /II., éveseknek/
_ Angol irodalmi vagy nyelvészeti szeminárium
/III. éveseknek/
Gyakorlatok az angol nyelvtanítás módszertana
köréből /IV. éveseknek/

Angol fordító- és tolmácsképző szak

Mai angol nyelv /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Péntek du. 5-7-ig-az
angol tolmácsteremben.
Előadó : .S ZABÓNÉ FELBER ÁGNES meghívott előadó.
Angol társalgás /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Péntek du. 3-5-ig az
angol tolmácsteremben'.
Vezető: PRÓKAINÉ SZABÓ ÉVA tanársegéd.

-

Bevezetés áz amerikanisztikába /II. éveseknek/. Heti 4 óra. Kedd de.
10-12-ig és szerda du. 3-5-ig az angol tolmáesteremben.
Vezető: Dr. PORDÁNY LÁSZLÓ adjunktus.
PRÓKAINÉ SZABÓ ÉVA tanársegéd."
Fordításelmélet /II.'éveseknek/. Heti 1 óra.Hétfő de. 8-9-ig az
angol tolmácsteremben.
Előadó: Dr. PORDÁHY LÁSZLÓ adjunktus.
Fordítási gyakorlatok /magyarra/ /II., éveseknek/. Heti 8 óra." Hétfő
de. 10-12-ig a magyar történeti szemináriumban, kedd
du. 3-5-ig, szerda du. 5-7-ig az angol tolmácsteremben és péntek de. 8-10-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezetők: NÓVÁK GYÖRGY tanársegéd
BÓDIS KLÁRA tanársegéd
KISS EDIT tanársegéd
SZABÓNK FELBER ÁGNES meghívott előadó.
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Fordítás:", gyakorlatok /angolra/ /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő
de. 9-10-ig az angol tolmácsteremben és csütörtök
de. 10-11-ig az I.sz. tanteremben.
Vezetők: W0DA1A JÁNOSNÉ tanársegéd
WODALA JÁNOS meghívott előadó.
Tolmácsolási gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 4 óra. Hétfő du.
3-5-ig és kedd du. 5-7-ig az angol tolmácsteremben.
Vezetők: DURHAM DÁVIDNÉ adjunktus
KISS EDIT tanársegéd.
Angol társalgás /III. éveseknek/. Heti 4 óra. Kedd de. 8-10-ig és
péntek de. 10-12-ig az angol tolmácsteremben.
Vezetők: BÓDIS KLÁRA tanársegéd
MAURICE CASSIDY lektor.
Stilisztika /III, éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök de. 10-11-ig és
péntek déli 12-1-ig az angol tolmácsteremben.
Vezetők: GÖNCZ ÁRPÁD meghívott előadó
MAURICE CASSIDY lektor.
Bevezetés az anglisztikába /III. éveseknek/. Heti 5 óra. Szerda de.
11-2-ig és csütörtök de. 8-10-ig az angol tolmácsteremben.
Előadók: DURHAM DÁVIDNÉ adjunktus
KISS EDIT tanársegéd.
Fordítási gyakorlat /magyarra/ /III. éveseknek/. Heti 8 óra. Hétfő
de. 8-10-ig a IX.sz. tanteremben, 12-2-ig az angol
tolmácsteremben, 5-7-ig a lektori tanteremben és kedd
déli 12-2-ig az angol tolmácsteremben.
. , '
Vezetők: NÓVÁK GYÖRGY tanársegéd
BÓDIS KLÁRA tanársegéd
PRÓKAINÉ SZABÓ ÉVA tanársegéd.,
Fordítási gyakorlat /angolra/ /III. éveseknek/^Heti 2 óra. Hétfő du.
4-5-ig az I.sz. tanteremben és kedd de. 10-11-ig az
olasz szemináriumban.
Vezetők: WODALA JÁNOSNÉ tanársegéd
WODALA JÁNOS meghívott előadó.
Tolmácsolási gyakorlatok /III. éveseknek/. Heti 4 óra. Hétfő de.
10-12-ig az angol tolmácsteremben és péntek de. 8-10-ig
a nyelvi laboratóriumban.
Vezcbők: DURHAM DÁVIDNÉ adjunktus
BÓDIS KLÁRA tanársegéd.

4
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Lektorálás, redigálás /III. éveseknek/. Heti 1 óra. Péntek du.
1-2-ig az angol tolmácsteremben.
Előadó: GÖNCZ ÁRPÁD meghívott előadó.
Konszekutív tolmácsolás /IV. éveseknek/. Heti 6 óra. Szerda de.
8-10-ig, péntek de. 8-10-ig az angol tolmácsteremben és péntek déli 12-2-ig a nyelvi laboratóriumban.
Vezetők: PRÓKAINÉ SZABÓ ÉVA tanársegéd
BUTYKAI ISTVÁN meghívott előadó
AMBRÓZY ISTVÁN megjiivott előadó.
Anglisztika /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő déli 12-1-ig a VI.
sz. tanteremben és szerda de. 10-11-ig az angol
tolmácsteremben.
Vezetők: MAURICE CASSZDY lektor
DURHAM DÁVIDNÉ adjunktus.
Szimultán tolmácsolás /IV. éveseknek/. Heti 4 óra. Hétfő de. 10-12-ig
és szerda du. 3-5-ig a nyelvi laboratóriumban.
Vezetők: KISS EDIT tanársegéd
DURHAM DÁVIDNÉ adjunktus.
Amerikanisztika /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd de. 8-10-ig a
történeti szeminá. iumban.
Előadó: NÓVÁK GYÖRGY tanársegéd. Fordítási gyakorlat /magyarra/ /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd
du. 3-5-ig a történeti szemináriumban.
Vezető: NÓVÁK GYÖRGY tanársegéd.
Fordítási gyakorlat /angolra/ /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd
déli 12-2-ig a német szemináriumban.
Vezető: WODALA JÁNOSNÉ tanársegéd.

'

Honismeret /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd de. 10-12-ig a lektori tanteremben.
Előadó: Dr. PORDÁNY LÁSZLÓ adjunktus.
Nyelvgyakorlat /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő du. 5-7-ig az
angol tolmácsteremben.
Vezető: WODALA JÁNOS -meghívott előadó.

Ajánlott speciális kollégium
"The Cantos". Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: NÓVÁK GYÖRGY tanársegéd.

,
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VIZS GAK ÖVET ÉLMÉNY EK
Kollokvium

Fordításelmélet /II. éveseknek/

Zárévizsga

Amerikanisztika /II. éveseknek/
Fordítási gyakorlatok /II. éveseknek/
Tolmácsolási gyakorlatok /II. éveseknek/
Anglisztika /III. éveseknek/
Fordítási gyakorlatok /III, éveseknek/
Tolmácsolási gyakorlatok /III. éveseknek/

Gyakorlati .jegy

Mai angol nyelv /II. éveseknek/
. Angol társalgás /II-III. éveseknek/
Angol stilisztika /III. éveseknek/
Lektorálás, redigálás /III. éveseknek/
Konszekutív tolmácsolás /IV. éveseknek/
Szimultán tolmácsolás /IV. éveseknek/
Fordítás /IV. éveseknek/
Honismeret /IV. éveseknek/
Nyelvgyakorlat /IV. éveseknek/
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b/

N é m e t

n y e l v

ós

i r o d a l o m

Az I. évfolyam hallgatói a II. félévben kötelező részképzésén vesznek részt. Az évfolyamra vonatkozóan 1. még a Vizsgakövetelményeket.
A német nyelv mai rendszere /II. éveseknek/. Heti 2 éra. Szerda du.
3-5-ig a III.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. HANSEL ISTVÁN adjunktus.
Német nyelvészeti gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Péntek
du. 5~7-ig a német szemináriumban.
Vezető: Dr. HANSEL ISTVÁN adjunktus.
Német irodalomtörténet /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök de.
10-12-ig a német szemináriumban.
Előadó: Dr. SALYÁMOSI MIKLÓS docens.
Német irodalomtörténeti gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra.
Pentek de. 8-10-ig a német- szemináriumban.
Vezető: Dr. SALYÁMOSI MIKLÓS"docens.
Német országismereti beszédgyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra".
A/ csoport /magyar-német, történelem-német szak/ szerda
de. 8-10-ig a német szemináriumban.
Vezető: Dr. MARLENE OINOLAS lektor.
B/ csoport /orosz-német szak/ hétfő déli 12-2-ig a X.
sz. tanteremben.
Vezető: Dr. KÁSZONYNÉ dr..TÓTH-MÁDI ROZÁLIA tanársegéd.
Beszédgyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-német, történelem-német szak/
hétfő déli 12-2-ig a német szemináriumban,
B/ csoport /orosz-német szak/ hétfő du. 5-7-ig a
VII.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. MÜLLER JÓZSEF adjunktus.
Német fordítási gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-német, történelem-német szak/ .
szerda du.- 5-6-ig a IX. sz. tanteremben.^
Vezető: Dr. JANÓ ISTVÁN könyvtáros.
B/ csoport /orosz-német szak/ szerda du. 5-6-ig a X.
sz. tanteremben.
Vezető: Dr. KÁSZONYNÉ dr. TÓTH-MÁDI ROZÁLIA tanársegéd.
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üzövogelemzési. és stilisztikai gyakorlatok /II.éveseknek/. Heti
1 óra.
A/ csoport /magyar-német, történelem-német szak/
szerda de. 10-11-ig a német szemináriumban,
B/ csoport /orosz-német szak/ szerda de. 11-12-ig ,
a német szemináriumban.
Vezető: Dr. HALÁSZ ELŐD tanszékvezető egyetemi tanár.
Német romantika és realizmus /III. éveseknek/. Heti 1 óra. Péntek
de. 11-12-ig a német szemináriumban.
(.Előadó:

Dr. HALÁSZ ELŐD tanszékvezető egyetemi tanár..

A' német nyelv története /III. éveseknek/. Heti 1 óra. Péntek de.
10-11-ig a német szemináriumban.
Előadó: Dr. MÁRVÁNY JÁNOS docens.
Német irodalmi szeminárium /III. éveseknek/.+ Heti 2 óra. Kedd de.
8-10-ig a német szemináriumban.
Vezető: Dr. CSURÍ KÁROLY docens.
Német nyelvtörténeti szeminárium /III. óveseknek/lv + Heti 2 óra.
Péntek du. 3-5-ig a német szemináriumban.
Vezető: Dr. MÁRVÁNY JÁNOS docens.
Német nyelv- és stílusgyakorlatok /III. éveseknek/. Heti 3 éra®
Kedd du. 6-7-ig és csütörtök de. 8-10-ig a német
szemináriumban.
Vezető: Dr. MARLENE GINOLAS lektor.
Német fordítási gyakorlatok /III. éveseknek/. Heti 1 óra. Kedd du.
5-6-ig a német szemináriumban.
Vezetőt Dr. CSŰRI KÁROLY docens.
A XX. század német irodalma /IV, éveseknek/. Heti 1 óra. Csütörtök
déli 12-1-ig a német szemináriumban.
Vezető: Dr. SALYÁMOSI MIKLÓS docens.
'
.
Német irodalmi szeminárium /IV. éveseknek/. + Heti 2 óra. Hétfő
de. 10-12-ig a német szemináriumban.
]
Vezető: Dr. CSŰRI KÁROLY docens.
Német nyelvtörténet /IV. éveseknek/. Heti 1 óra. Csütörtök du.
1-2-ig a német szemináriumban.
Előadó: Dr. MÁRVÁNY JÁNOS docens.

4
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Német nyelvtörténeti szeminárium /IV. éveseknek/. + Heti 2 óra.
Péntek déli 12-2-ig a német szemináriumban.
Vezető: Dr. MÁRVÁNY JÁNOS docens.
Német beszédgyakorlat /IV. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-német, angol-német szak/ szerda
du. 3-5-ig a IX.sz. tanteremben,
B/ csoport /orosz-német szak/ szerda du. 5-7-ig a
magyar történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. MARLENE GINOLAS lektor.
Német stílusgyakorlatok /IV. éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-német, angol-német szak/ szerda
du. 5-6-ig a német szemináriumban.
Vezető: Dr. HANSEL ISTVÁN adjunktus.
B/ csoport /orosz-német szak/ szerda du. 4-5-ig a
német szemináriumban.
Vezető: Dr. KÁSZONYNÉ dr. TÓTH-MÁDI ROZÁLIA tanársegéd.
Német fordítási gyakorlatok /IV. éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-német, angol-német szak/ szerda
du. 6-7-ig a német szemináriumban.
Vezető: Dr. KÁSZONYNÉ dr. TÓTH-MÁDI ROZÁLIA-tanársegéd.
B/ csoport /orosz-német szak/ szerda du. 3-4-ig a
német szeminári umban.
Vezető: Dr. SALYÁMOSI MIKLÓS docens.
Gyakorlatok a német nyelvtanítás módszertana köréből /IV. éveseknek/. Heti 1 óra. /Kéthetenként. 2 órában tartva./
Hétfő de. 8-10-ig a német szemináriumban.
Vezető: Dr. MÜLLER JÓZSEF adjunktus.
Az NDK kulturális élete /V. éveseknek/. Heti 1 óra. Hétfő dü.
4-5-ig a német szemináriumban.
Előadó: Dr. MARLENE GINOLAS lektor.
Kulturális viszonyok az NSZK, Ausztria és Svájcban /V. éveseknek/.
Heti 1 óra. Hétfő du. 3-4-ig a német szemináriumban.
Előadó: Dr. CSŰRI KÁROLY docens.
Német nyelv- és stílusgyakorlatok /V. éveseknek/. Heti 2 óra.
Hétfő du. 5-7-ig a német szemináriumban.
Vezető: Dr. MARLENE GINOLAS lektor.
+

Választható szeminárium!
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Ajánlott speciális kollégium

A XX. századi német regény /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben ós helyen.'
Előadó: Dr. SALYÁMOSI MIKLÓS docens.

VIZSGAKÖVETELMENYEK

Államvizsga

Komplex államvizsga /V. éveseknek/

Szigorlat

Német nyelv és irodalom /IV. éveseknek/

Alapvizsga

Nyelvi országismereti alapvizsga /I. éveseknek/

Kollokvium

A német nyelv mai rendszere /II. éveseknek/
Német irodalomtörténet /II. éveseknek/
A német romantika és realizmus / H l . éveseknek/
A német nyelv története /III. éveseknek/

Gyakorlati ,j egy

Német országismereti beszédgyakorlatok /I-II.
éveseknek/
^
Német nyelvtani gyakorlatok /I. éveseknek/
Német nyelv- és beszédgyakorlatok /I. éveseknek/
Német irodalmi szöveggyakorlatok /I. éveseknek/
Bevezetés a német irodalmi studiumokba /I. éveseknek'/
Bevezetés a német nyelvészeti studiumokba /I.
éveseknek/
Német nyelvészeti gyakorlatok /II. éveseknek/
Német irodalmi gyakorlatok /II. éveseknek/
Német beszédgyakorlatok /II. éveseknek/
Német fordítási gyakorlatok /II. éveseknek/
Német szövegelemzési és stilisztikai gyakorlatok
/II. éveseknek/
Német fordítási gyakorlatok / I I I , éveseknek/
Német nyelv- és stílusgyakorlatok /III. éveseknek/
Német-irodalmi vagy nyelvészeti szeminárium
/III. éveseknek/
Gyakorlatok a német nyelvtanítás módszertana
köréből /IV. éveseknek/

4
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KLASSZIKA-FILOLOGIA
a/

G ö r ö g

n y e l v

és

i r o d a l o m

Válogatott aesopusi mesék /görög B/ szakot felvenni készülő I.
eves latin szakosoknak/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. MAKK FERENC docens.
A -görög nyelvű keresztény regény /II. éves görög speciális képzésv b e n
részesülőknek/. Héti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető egyetemi tanár.
Az attikai dialektus esettana /II, éves görög speciális képzésben
részesülőknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. MAKK FERENC docens.

Ajánlott speciális kollégium
Bevezetés a görög nyelvbe /kezdőknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: TURINÉ dr. DÉR TERÉZIA tanársegéd.

VTZSGAKÖVETELMENYEK
Gyakorlati jegy Válogatott aesopusi mesék /I. éveseknek/
Az attikai dialektus esettana /II. éveseknek/
A görög nyelvű keresztény regény /II.éveseknek/

i
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l a t i n

n y e l v

és

i r o d a l o m

Fejezetek a görög történelemből! /I. éveseknek/. Heti 1 óra. Hétfő
du, 1-2-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető egyetemi tanár.
Görög nyelv /I. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd de. 10-12-ig a latin
szemináriumban.
Előadó: Dr. MAKK FERENC docens.
A latin mondattan áttekintése /I. éveseknek/. Heti 3 óra. Hétfő du.
3-6-ig a X.sz, tanteremben.
Előadó: Dr. MAKK FERENC docens.
Válogatás Livius müveiből /auctorolvasás I. éveseknek/. Heti 2 óra.
Csütörtök de. 8-10-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. LAKATOS PÁL adjunktus.
Fasti-részletek /auctorolvasás I. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd du.
5-7-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. LAKATOS PÁL adjunktus.
Forrásszemelvények a pun háborúk történetéhez /auctorolvasás II, éveseknek/. Heti 1 éra. Péntek du. 3-4-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. LAKATOS PÁL adjunktus,
Ovidius-szemelvények /auctorolvasás II. éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök de. 10-12-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. LAKATOS PÁL adjunktus.
Római történelem forrásgyakorlatokkal /II. éveseknek/. Heti 3 óra.
Hétfő du. 3-6-ig a II.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. MARÓTI EGON tanszókvezető egyetemi tanár.
Görög szövegolvasás /II. éveseknek/. Heti 1 óra. Hétfő du. 6-7-ig
a II.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. MAKK FERENC docens.
Igeneves szerkezetek a klasszikus latinban /II. éveseknek/» Heti 3
óra. Pentek du. 4-7-ig a latin szemináriumban.
Előadó: TURINÉ dr. DÉR TERÉZIA tanársegéd.
Klasszikus auctorrészletek nyelvi magyarázatokkal /II. éveseknek/.
Heti 2 óra. Pentek de. 8-10-ig a latin szemináriumban.
Előadó: TURINÉ dr» DÉR TERÉZIA tanársegéd..
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Lucretius-szemelvények /auctorolvasás III-IV, éveseknek/. Heti
1 óra. Hétfő de. 8-9-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. SZIGETINÉ dr. GALÁNTAI ERZSÉBET adjunktus.
Cicero filozófiai Írásaiból /auctorolvasás III-IV. éveseknek/.
;
Heti 1 óra. Szerda de. 10-11-ig a latin szemináriumban.
Előadó: TURINÉ dr. DÉR TERÉZIA tanársegéd.

' '

Horatius levelei /auctorolvasás III-IV. -éveseknek/. Heti 1 óra.
Hétfő déli 12-1-ig a tanári szobában.
Előadó: Dr. KARÁCSONYI BÉLA docens.
Latin stílusgyakorlatok /III-IV. éveseknek/. Heti 1 óra. Hétfő de.
9-10-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. SZIGETINÉ dr. GALÁNTAI ERZSÉBET adjunktus.
Antik irodalomtörténet szövegolvasással /III-IV. éveseknek/.
Heti 3 óra. Hétfő du. 3-6-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető egyetemi tanár.
K
Az indoeurópai nyelvtudomány alapjai /III. éveseknek/. Heti 1 óra.
Szerda de. 11-12-ig a tanári szobában.
Előadó: CSERESNYÉSI LÁSZLÓ tanársegéd.
A latin alárendelt mondatok /III,éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő de.
10-12-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. SZIGETINÉ dr. GALÁNTAI ERZSÉBET adjunktus.
Szeminárium a latin irodalom köréből /III-IV. éveseknek/. Heti 1
óra. Hétfő du. 6-7-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető egyetemi tanár.
Antik filozófiatörténet szövegolvasással /IV. éveseknek/. Heti 2
óra. Kedd du. 3-5-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. LAKATOS PÁL adjunktus.
Gyakorlatok a latin nyelvtanítás módszertana köréből /IV. éveseknek/.
Heti 1 óra. /Kéthetenként 2 órában tartva./ Szerda de.
8-10-ig a latin szemináriumban.
Vezető: Dr. LESSI VIKTOR meghívott előadó.
Antik és középkori latin szerzők részletei beható nyelvi magyarázatokkal /speciális képzésben részesülő III. éveseknek/. Heti 1 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. SZIGETINÉ dr. GALÁNTAI ERZSÉBET adjunktus.

\
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Klasszikus auctorrészletek nyelvi magyarázatokkal /speciális
képzésben részesülő I. éveseknek/. Heti 1 óra.Később
meghatározandó időben és helyen.
• Előadó: TURINÉ dr. DÉR TERÉZIA tanársegéd.

Ajánlott speciális kollégiumok és szemináriumok
Görög szövegek interpretációja /szakdolgozóknak/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető egyetemi tanár.
Görög auctorrészletek /ajánlott szövegolvasás görög nyelvvizsgára készülő III-IV. éveseknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. MAKK FERENC docens.
A latin alárendelt mondatok sajátosságai /szakszeminárium szakdolgozóknak/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
. Előadó: Dr. SZIGETINÉ dr. GALÁNTAI ERZSÉBET adjunktus.
Római gazdaság- és társadalomtörténeti problémák /szakszeminárium
szakdolgozóknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
'időben és helyen.
Előadó: Dr. MARÓTI EGON tanszékvezető egyetemi tanár,
Sidonius Apollinaris levelei /fakultativ auctorolvasás latin speciális képzésben részesülő III. éveseknek/. Heti 1 óra.
-Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. CZUTH BÉLA adjunktus.
Horatius levelei /auctorolvasás III-IV. éveseknek/. Heti 1 óra.
Hétfő du. 1-2-ig a tanári szobában.
Vezető: Dr. KARÁCSONYI BÉLA docens.
A középkori latin nyelvű világi költészet: a vágáns-irodalom
/ajánlott auctorolvasás, különösen a latin speciális
képzésben részesülőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. KARÁCSONYI BÉLA docens.
Petronius-részletek /fakultativ auctorolvasás latin speciális képzésben részesülő I-III. éveseknek/. Heti 1 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: TURINÉ dr. DÉR TERÉZIA tanársegéd.
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VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Szigorlat

A latin mondattan áttekintése. Válogatás Livius
müveiből. Fasti-részletek /I. éveseknek/
Igeneves szerkezetek a klasszikus latinban.
Római történelem forrásgyakorlatokkal. Ovidiusszemelvények. Forrásszemelvények a pun háborúk
történetéhez /II. éveseknek/
Lucretius-szemelvények. Cicero filozófiai Írásaiból. Horatius levelei. Antik irodalomtörténet. Antik filozófiatörténet /IV. éveseknek/

Kollokvium

A latin alárendelt mondatok /III. éveseknek/
Az indoeurópai nyelvtudomány alapjai /III. éveseknek/
Antik és középkori latin szerzők részletei behetó
nyelvi magyarázatokkal /speciális latin képzésben
részesülő III. éveseknek; záróvizsga/
Klasszikus auctorrészletek nyelvi magyarázatokkal
/speciális latin képzésben részesülő I-II. évesek
nek/

Gyakorlati jegy

Görög nyelv /I. éveseknek/
Görög szövegolvasás /II. éveseknek/
Lucretius-szemelvények /III. éveseknek/
Cicero filozófiai Írásaiból /III, éveseknek/
Antik irodalomtörténet /III. éveseknek/
Gyakorlatok a latin nyelvtanítás módszertana köré
bői /IV. éveseknek/
Petronius-részletek /fakultatív auctorolvasás
latin speciális képzésben részesülő I-III.éveseknek/
Szeminárium a latin irodalom köréből /III-IV. éve
seknek/
Antik filozófiatörténet /IV. éveseknek/ ~

(
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C/ ROMÁN NYELVEK ÉS IRODALMAK
a/

F r a n c i a
n y e l v
és
i r o d a l o m
t
Franciaország ismerete /I. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd déli
12-2-ig a francia szemináriumban.
Előadó: Dr. NAGY GÉZA tanszékvezető docens.
Francia

^

szágismereti szeminárium /I. éveseknek/. Heti 2 óra.
Szerda de. 10-12-ig a történeti szemináriumban.

Vezető: SÚJTÓ LÁSZLÓ tanársegéd.
Francia nyelvtani gyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök de. 8-10-ig a francia szemináriumban.
Vezető: Dr. ALBERT SÁNDOR adjunktus.
Francia nyelv- és beszédgyakorlatok /I. éveseknek/. Het% 4 óra.
Hétfő du. 3-5-ig a lektori tanteremben, kedd du.
5-6-ig a nyelvi laboratóriumban és 6-7-ig a francia
szemináriumban.
Vezető: Ér. PENKE BOTONDNÉ dr. JANCSKI OLGA adjunktus
Dr. JEAN-PAUL PAGLIANO lektor.
Francia irodalmi szöveggyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 2 óra.
Szerda du. 3-5-ig a X.sz. tanteremben.
Vezető: SÚJTÓ LÁSZLÓ tanársegéd.
Bevezetés a francia irodalmi studiumokba /J. éveseknek/. Heti 1
óra. Hétfő du. 1-2-ig a VT.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. NÉMETH JENŐ adjunktus.
Bevezetés a francia nyelvészeti studiumokba /I. éveseknek/. Heti
1 óra. Szerda déli 12-1-ig a IX.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. ALBERT SÁNDOR adjunktus.
A francia nyelv története /II. éveseknek/. Heti 1 óra. Szerda de.
8-9-ig a francia szemináriumban.
Előadó: Dr. PÁLFY MIKLÓS docens.
A mai francia nyelv rendszere /francia lexikológia/ /II, éveseknek/. Heti 1 óra. Szerda de. 9-10-ig a francia
szemináriumban.
Előadó: Dr. PÁLFYí MIKLÓS docens.
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Francia nyelvészeti gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda
du. 3-5-ig a francia szemináriumban.
Vezető: Dr» ALBERT SÁNDOR adjunktus.
Francia leiró nyelvtani gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 1 éra.
Hétfő du. 4-5-ig a IX.sz. tanterembén.
v
Vezető: KOVÁCS JÓZSEF adjunktus.
A francia irodalom fejlődéstörténete /II. éveseknek/. Heti 2 óra.
Hétfő déli 12-2-ig a francia szemináriumban.
Előadó: Dr. NÉMETH JENŐ adjunktus
DTo FENKE BOTONDNÉ dr. JANCSKI OLGA adjunktus.
Francia irodalmi gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő du.
5-7-ig a IX.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. NÉMETH JENŐ adjunktus
Dr. FENKE BOTONDNÉ dr. JANCSKI OLGA adjunktus.
Francia országismereti gyakorlat /II. éveseknek/. Heti 1 óra. Szerda
de. 10-11-ig a francia szemináriumban.
Vezető: Dr. MARTONYI ÉVA adjunktus.
\

Francia stilisztikai gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Péntek
de. 8-10-ig a francia szemináriumban.
Vezető: Dr. ALBERT SÁNDOR adjunktus.

i.
Francia nyelv- és beszédgyakorlat /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Péntek
du. 3-5-ig a nyelvi laboratóriumban.
Vezető: Dr. JEAN-PAUL PAGLIANO lektor.
Bevezetés az újlatin nyelvtudományba /III. éveseknek/. Heti 2 óra.
Szerda du. 3-5-ig az olasz szemináriumban.
Előadó: Dr. BÉHYINÉ dr. FARKAS MÁRIA tanársegéd.
Fejezetek a XIX. század francia irodalmából /III. éveseknek/. Heti
1 óra. Hétfő du. 4-5-ig a francia szemináriumban.
Előadó: Dr.. MARTONYI ÉVA adjunktus.
Francia irodalomtörténeti szeminárium /III. éveseknek/. Heti 2 óra.
Hétfő du. 5-7-ig a francia szemináriumban.
Vezető: Dr. MARTONYI ÉVA adjunktus.
Francia nyelv- és stílusgyakorlatok /III. éveseknek/. Heti 2 óra.
Szerda déli 12-l-ig a nyelvi laboratóriumban és
1-2-ig az olasz szemináriumban.
Vezető: SÚJTÓ LÁSZLÓ tanársegéd
Dr. JEAN-PAUL PAGLIANO lektor.

Francia beszédgyakorlatok /III. éveseknek/. Heti 2 éra. Csütörtök
de. 8-10-ig a X.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. JEAN-PAU1 PAGLIANO lektor.
Fejezetek a középkori francia irodalombéi /III-IV. éveseknek/. Heti
1 óra. Hétfő du. 3-4-ig a francia szemináriumban.
Előadó: Dr. NÉMETH JENŐ adjunktus.
A modern francia regény kérdései /IV, éveseknek/. Heti 1 éra. Kedd
'
du. 3-4-ig a francia szemináriumban.
Előadó: Dr. NAGY GÉZA tanszékvezető docens.
Francia irodalomtörténeti szeminárium /IV. éveseknek/. + Heti 2 óra.
Kedd du. 4-6-ig a francia szemináriumban.
Vezető: Dr. NAGY GÉZA tanszékvezető docens.
Francia nyelvtörténet /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd déli 12-2-ig
a dékánhelyettesi szobában.
Előadó: Dr. PÁLFY MIKLÓS docens.
Francia nyelvtörténeti szeminárium /IV. éveseknek/.+ Heti 2 óra.
Szerda du. 5-7-ig a francia szemináriumban.
Vezető: Dr. PÁLFY MIKLÓS docens.
Francia nyelv- és stílusgyakorlatok /IV. éveseknek/. Heti 2 óra.
Hétfő de. 10-12-ig a II.sz, tanteremben.
Vezető: KOVÁCS JÓZSEF adjunktus
Dr. JEAN-PAUL PAGLIANO lektor.
Francia beszédgyakorlatok /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda,du.
3-5-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. JEAN-PAUL PAGLIANO lektor.
Gyakorlatok a francia nyelvoktatás módszertana köréből /IV. éveseknek/. Heti 1 óra. /Kéthetenként 2 órában tartva./
Szerda déli 12-2-ig a francia szemináriumban.
Vezető: KOVÁCS JÓZSEF adjunktus.
A mai francia kultúra kérdései /V. éveseknek/. Heti 1 óra. Kedd du.
2-3-ig a német szemináriumban.
Előadó: Dr. MARTONYI ÉVA adjunktus.
Francia nyelv- és stílusgyakorlatok /V. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-francia-általánoB és Összehasonlító
irodalomtudomány spec. képz. t magyfir-francia-törtónelem, magyar-francia szak/ kedd du. 5-7-ig a X.
sz. tanteremben.
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B/ csoport /orosz-francia szak/ kedd du. 3-5-ig a
német szemináriumban
Vezető: KOVÁCS JÓZSEF adjunktus.
+

Választható szeminárium!

Ajánlott speciális kollégiumok
Drámaelemzések. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. NÉMETH JENŐ adjunktus.
A generatív nyelvészet néhány kérdése. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. ALBERT SÁNDOR adjunktus.
Szociokritika es pszichokritikat Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. MARTONYI ÉVA adjunktus.
A XVIII. századi francia historiográfia és a felvilágosodás történeti
irodalma. Heti 2 óra.Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. PENKE BOTONDNÉ dr. JANCSKI OLGA adjunktus.
Latin nyelv /II. éveseknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: Dr. LESSI VIKTOR meghívott előadó.

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
Államvizsga

Komplex államvizsga /V, éveseknek/

Szigorlat

Francia nyelv és irodalom /IV. éveseknek/

Záróvizsga

Nyelvi és országismereti alapvizsga /I. éveseknek/

Kollokvium

A francia nyelv története /II. éveseknek/
A mai francia nyelv rendszere /francia lexikológia/
/II. éveseknek/
A francia irodalom története /II. éveseknek/.
Bevezetés az újlatin nyelvtudományba /III. éveseknek/
Fejezetek a XIX. század francia irodalmából /III.
éveseknek/
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Gyakorlati .jegy

Francia országismereti gyakorlatok /I« éveseknek/
Francia nyelvtani gyakorlatok /I. éveseknek/
Francia nyelv- és beszédgyakorlatok /I, éveseknek/
Francia irodalmi azöveggyakorlatok /I. éveseknek/
Bevezetés a francia irodalmi stúdiumokba /I. éveseknek/
Bevezetés a francia nyelvészeti studiumokba /I.
éveseknek/
Francia nyelvészetig gyakorlatok /II. éveseknek/
Francia irodalmi gyakorlatok /II. éveseknek/
Francia országismereti gyakorlatok /II, éveseknek/
Francia stilisztikai gyakorlatok /II. éveseknek/
Francia nyelv- és stílusgyakorlatok /II. éveseknek/
Francia leiré nyelvtani gyakorlatok /II. éveseknek/
Francia irodalomtörténeti szeminárium /III. éveseknek/
Francia nyelv- és stílusgyakorlat /III, éveseknek/
Francia beszédgyakorlatok /III. éveseknek/
Franola irodalomtörténeti vagy nyelvészeti szeminárium /IV. éveseknek/
Francia nyelv- és stílusgyakorlatok /IV. éveseknek/
Francia beszédgyakorlatok /IV. éveseknek/
Gyakorlatok a francia nyelvoktatás módszertana
köréből /IV. éveseknek/
Francia nyelv- és stílusgyakorlatok /V. éveseknek/
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Olaszország ismerete /I. éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök de.
8-10-ig a tanári szobában.
Előadó: Dr. NEMENYI KÁZMÉR docens.
Országismereti beszédgyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 2-óra. Szerda
de. 10-12-ig a tanári szobában.
Vezető: Dr. NEMÉNYI KÁZMÉR

docens.

Olasz nyelvtani gyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 3 óra. Szerda du.
3-6-ig a lektori előszobában.
Vezető: Dr.' BENEDEK NÁNDOR docens
Dr. BÉNYINÉ dr. FARKAS MÁRIA tanársegéd.
Köznapi témájú beszéd- és.fogalmazási gyakorlatok /I. éveseknek/.
Heti 4 óra. Kedd du. 3-5-ig és péntek de. 8-10-ig
az olasz szemináriumban.
Vezető: Dott. EZIO BERNARDELLI lektor
Dr. BÉNYINÉ dr. FARKAS MÁRIA tanársegéd.
Olasz -irodalmi szövegolvasási gyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 2
óra. Kedd du. 5-7-ig az olasz szemináriumban.
Vezető: Dr. BÉNYINÉ dr. FARKAS MÁRIA tanársegéd.
Bevezetés az olasz nyelvtudományba /I. éveseknek/. Heti 1 óra. Szerda
déli 12-1-ig az olasz .szemináriumban.
Előadó: Dr. FOGARASI MIKLÓS tanszékvezető egyetemi tanár.
Az olasz nyelv múltja és mai rendszere /II. éveseknek/. Heti 2 óra.
Szerda de. 10-12-ig az olasz szeroináriumbanElőadó: Dr. FOGARASI MIKLÓS tanszékvezető egyetemi tanár.
Az olasz irodalom története /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő
déli 12-2-ig az olasz szemináriumban.
Előadó: PINTÉRNÉ dr. VIGH ÉVA tanársegéd.
Olasz irodalmi gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda du.
5-7-ig az olasz szemináriumban.
Vezető: PINTÉRNÉ dr. VIGH ÉVA tanársegéd.
Olasz nyelvészeti gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 1 óra. Szerda
de. 9-10-ig az olasz szemináriumban.
Vezető: Dr. FOGARASI MIKLÓS tanszékvezető egyetemi tanár.

1
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Bevezetés a romanisz'tikába /II. éveseknek/. Heti 1 óra. Szerda de.
8-9-ig az olasz szemináriumban.
Előadó: Dr. BÉNYINÉ dr. FARKAS MÁRIA tanársegéd.
Mai országismereti beszédgyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra.
Péntek du. 5-7-ig a X.sz. tanteremben..
Vezető: Dott. EZIO BERNARDELLI lektor.
Fordítási gyakorlatok /II. éveseknek/1. Heti 2 óra. Hétfő de. 10-12-ig
az olasz szemináriumbari.
Vezető: Dr. DÓRÓ GÉZÁNÉ tanársegéd.
Olasz beszéd- és stílusgyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő.
:
du. 5-7-ig az olasz szemináriumban.
Vezető: Dr. DÓRÓ. GÉZÁNÉ-tanársegéd.
Olasz irodalomtörténet /a Trecento irodalmq//III. éveseknek/. Heti
- 2 óra. Hétfő du. 3-5-ig a tanári szobában.
Előadd: PINTÉRNÉ dr. VIGH ÉVA tanársegéd.
Olasz irodalmi szeminárium /III. éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda
déli 12-2-ig a tanári szobában.
Vezető: PINTÉRNÉ dr. VIGH ÉVA tanársegéd.
Bevezetés az összehasonlító u.jlatin nyelvtudományba /III. éveseknek/,,
Heti 2 óra. Szerda du. 3-5-ig az olasz szemináriumban.
Előadó: Dr. BÉNYINÉ dr. FARKAS MÁRIA tanársegéd.'
Olasz nyelv- és stílusgyakorlatok /III. éveseknek/. Heti 2 óra.
Hétfő de. 9-11-ig a tanári szobában.
Vezető: Dr. DÓRÓ GÉZÁNÉ tanársegéd
Dr. BÉNYINÉ dr. FARKAS MÁRIA tanársegéd.
Olasz beszédgyakorlatok /III. éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda du.
5-7-ig a tanári szobában.
Vezető: Dott. EZIO BERNARDELLI lektor.
Olasz irodalomtörténet /a Cinquecento és Selcento/ /IV. éveseknek/.
Heti 2 óra. Hétfő de. 8-10-ig az olasz szemináriumban.
Előadó: PINTÉRNÉ dr. VIGH ÉVA tanársegéd.
Olasz irodalmi szeminárium /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda de.
8-10-ig a tanári szobában.
Előadó: Dr. BENEDEK NÁNDOR docens.
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Az olasz nyelv története. /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő de.
'10-12-ig a tanár.i szobában.
Előadó: Dr. BENEDEK NÁNDOR docens.
Olasz nyelv- és stílusgyakorlatok /IV. éveseknek/. Heti 4 óra.
-Hétfő du. 3-5-ig és péntek du. 3-5-ig a tanári
szobában.
»

Vezető: Dr. DÓRÓ GÉZÁNÉ tanársegéd
Dott. EZIO BERNARDELLI lektor.
Gyakorlatok az olasz nyelv tanításának módszertana köréből /IV.
éveseknek/. Heti 1 óra. /Kéthetenként 2 órában
tartva./ Szerda du. 3-5-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. KAKUSZI LÁSZLÓNÉ meghivott előadó.

Ajánlott speciális kollégiumok
Lectura Dantis /II-III, éveseknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. FOGARASI MIKLÓS tanszékvezető egyetemi tanár.
Irodalom és kultúra a gyulafehérvári fejedelmi udvarban a magyarolasz kapcsolatok tükrében /I-IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. BARLAY Ö. SZABOLCS meghivott előadó.
Az olasz dekadens költészet esztétikája /Pascoli. D*Annunzio/.
Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
-Előadó: Dr. NEMÉNYI KÁZMÉR docens. .
Latin nyelv /II. éves olasz és francia szakosoknak/. Heti 1 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. LESSI VIKTOR meghivott előadó.

VIZS GAKÖVETELMENYEKf '
Szigorlat

Olasz nyelv és irodalom /IV. éveseknek/

Alapvizsga

Nyelvi-országismereti alapvizsga /I. éveseknek/

Kollokvium

Az olasz nyelv múltja és mai rendszere /II. éveseknek/
Az olasz irodaion ¡. irténete /II-III. éveseknek/
Bevezetés az összehasonlító újlatin nyelvtudományba /III. éveseknek/
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Gyakorlati .jegy

Olasz országismereti beszédgyakorlat /I-II. éveseknek/
Olasz nyelvtani gyakorlatok /I. éveseknek/
Köznapi témájú beszéd- és fogalmazási gyakorlatok
/í. éveseknek/
Olasz irodalmi szövegolvasási gyakorlatok /I. éveseknek/
Bevezetés az olasz nyelvtudományban /I. éveseknek/
Olasz irodalmi gyakorlatok /II. éveseknek/
Olasz nyelvészeti gyakorlatok /II. éveseknek/
Bevezetés a romanisztikába /II. éveseknek/
Fordítási gyakorlatok /II. éveseknek/
Olasz beszéd- és stílusgyakorlatok /II. éveseknek/
Olasz irodalmi szeminárium /III-IV. éveseknek/
Olasz beszédgyakorlatok /III. éveseknek/
Olasz nyelv- és stílusgyakorlatok /III-IV. éveseknek/
Gyakorlatok az olasz nyelv tanításának módszertana
köréből /IV. éveseknek/
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Az I. évfolyam hallgatói a II. félévben kötelező részképzésen vesznek
részt. Az évfolyamra vonatkozóan 1. még a Vizsgakövetelményeket.
i
Az orosz nyelv múltja /II. éveseknek/. Heti 1 óra. Kedd de. 11-12-ig
a VIII. sz. tanteremben.^
Előadó: Dr. H. TÓTH IMRE tudományos főmunkatárs.
Orosz nyelvtörténeti gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-orosz >szak 3. csoport, olasz-orosz
szak/ kedd de. 8-9-ig a VIII.sz, tanteremben,
B/ csoport /magyar-orosz szak 4. csoport, magyar-oroszáltalános és alkalmazott nyelvészet, francia-orosz
szak/ szerda du. 5-6-ig a lektori tanteremben.
Vezető: KOCIS MIHÁLY könyvtáros.
C/ csoport /történelem-orosz szak/ péntek de. 10-11-ig
a X.sz. tanteremben.
Vezető: KACZIBA ÁGNES tanárseged.
D/ csoport /német-orosz, angol-orosz szak/ kedd du.
5-6-ig a VIII.sz. tanteremben.
Vezető: BALÁZS L. GÁBOR meghivott előadó.
Orosz nyelvészeti gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak 3. csoport, olasz-orosz
szak/ péntek du. 3-5-ig a francia szemináriumban,
B/ csoport /magyar-orosz szak 4. csoport, magyarorosz-általános és alkalmazott nyelvészet, franciaorosz szak/ péntek du. 5-7-ig a VTII.s3. tanterem-,
ben,
C/ csoport /történelem-orosz szak/péntek de. 8-10-ig
a lektori tanteremben,
D/ csoport /német-orosz, angol-orosz szak/ péntek de.
10-12-ig a IX.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. FÁBRICZ KÁROLY tanársegéd.
Az orosz irodalom története /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd de.
9-ll~ig a VIII.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. BARÓTI TIBOR adjunktus
LEPAHIN, VALERXJ VLAGYBHROVICS tanársegéd.
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Orosz irodalmi gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 éra.
A/ csoport /magyar-orosz szak 3. csoport, olaszorosz szak/ péntek de. 8-10-ig a történeti szemináriumban,
B/ csoport /magyar-orosz szak 4. csoport, magyarorosz-általános és alkalmazott nyelvészet, franciaorosz szak/ péntek déli 12-2-ig az olasz szemináriumban.
Vezető: Dr. BARÓTI TIBOR adjunktus.
C/ csoport /történelem-orosz szak/ hétfő de. 10-12-ig
a VIII.sz, tanteremben,
D/ csoport /német-orosz, angol-orosz szak/ kedd déli
12-2-ig a lektori előszobában.
, Vezető: LEPAHIN, VALERIJ VÍAGYIMIROVICS tanársegéd.
Orosz kultúrtörténeti beszédgyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2
óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak 3. csoport, olasz-orosz
szak/ szerda du.. 3-5-ig a VIII. sz. tanteremben,
í

B/ csoport /magyar-orosz szak 4. csoport, magyar-oroszáltalános és alkalmazott nyelvészet, francia-orosz
szak/ csütörtök de. 10-12-ig a X.sz. tantérén ben.
Vezető: KATONA JUDIT tanársegéd.
C/ csoport /történelem-orosz szak/ csütörtök de.
10-12-ig a francia szemináriumban,
D/ csoport /német-orosz, angol-orosz szak/ csütörtök
, déli 12-2-ig a III.sz. tanteremben.
Vezető: később megbízandó előadó.
Orosz forditási és stilisztikai gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti
2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak 3. csoport, olasz-orosz
szak/ csütörtök déli 12-2-ig a latin szemináriumban,
B/ csoport /magyar-orosz szak 4. csoport, magyar-oroszáltalános és alkalmazott nyelvészet, francia-orosz *
szak/ kedd du, 5-7-ig a lektori tanteremben,
C/ csoport /történelem-orosz szak/ kedd déli 12-2-ig
a VIII.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. RERINCZ ISTVÁN adjunktus.
D/ csoport /német-orosz, angol-orosz szak/ keád du.
3-5-ig a VTII.sz. tanteremben.
Vezető: később megbízandó előadó.
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Orosz beszédgyakorlat köznapi témakörben /II. éveseknek/. Heti 2
óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak 3» csoport, olasz-orosz
szak/ csütörtök de. 10-12-ig az olasz szemináriumban,
B/ csoport /magyar-orosz szak 4. csoport, magyar?oroszáltalános és alkalmazott nyelvészet, francia-orosz
szak/ csütörtök déli 12-2-ig a II.sz. tanteremben,
0/ csoport /történelem-orosz szak/ szerda de. 10-12-ig
a VIII.sz. tanteremben,
D/ csoport /német-orosz, angol-orosz szak/ péntek déli
, 12-2-ig a történeti-szemináriumban.
Vezető: SZANAJEVA, ZSANNA VALENTYINOVNA lektor.
Mai orosz nyelvtani gyakorlat /III, éveseknek/. Heti 3 óra.
A/ csoport /magyar-orosz/I szak/ hétfő de. 9-10-ig a
III.sz. tanteremben és szerda de. 8-10-ig a lektori
tanteremben,
B/ csoport /magyar-orosz/II szak, magyar-orosz-általános
és alkalmazott nyelvészet, magyar-orosz-XX, századi
magyar irodalom spec. képz., latin-orosz szak/ hétfő
du. 1-2-ig a IX.sz. tanteremben és szerda déli
12-2-ig a II.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. PETE ISTVÁN docens.
C/ csoport /történelem-orosz, történelera-orósz-általános
és alkalmazott nyelvészet szak/ hétfő de. 10-12-ig
a lektori tanteremben, kedd de. 8-9-ig a lektori előszobában,
D/ csoport /angol-orosz, angol-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet, francia-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet, francia-orosz szak/ hétfő de, 8-10-ig
a lektori tanteremben, kedd de. 9-10-ig a lektori előszobában.
Vezető: BALÁZS L. GÁBOR meghívott előadó.
Orosz irodalom /III. éveseknek/. Heti 2 óra. Péntek de. 10-12-ig a
VIII.sz.. tanteremben.
Előadó: Dr. SZALMÁMÉ dr. NATALIA SZEMJONOVNA VTHTER adjunktus.
Orosz irodalmi szeminárium /III. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz/I szak/ csütörtök de. 10-12-ig
a lektori tanteremben.
Vezető: Dr. SZALMÁMÉ dr. HATALIA SZEMJONOVNA VIHTER adjunktus.
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B/ csoport /magyar-orosz/II, magyar-orosz-általános
és alkalmazott nyelvészet, magyar-orosz-XX.századi
magyar irodalom spec. képz., latin-orosz szak/
péntek du. 3-5-ig^a VIII.sz, tanteremben,
C/ csoport /történelem-orosz, történeiem-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet szak/ csütörtök de.
8-10-ig a lektori előszobában,
D/ csoport /angol-orosz, angol-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet, francia-oi'osz-általános és
alkalmazott nyelvészet, francia-orosz szak/ péntek
déli 12-2-ig a VTII.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. FEJÉR ÁDÁM tanszékvezető docens.
V

) •

Orosz beszédgyakorlatok /III.- éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz/I szak/ péntek déli 12-2-ig
a VI.sz. tanteremben,
B/ csoport /magyar-orosz/II, magyar-orosz-általános
és allcalmazot,t nyelvészet, magyar-orosz-XX. századi
magyar irodalom spec. képz., latin-orosz szak/ csütörtök de. 10-12-rig a lektori előszobában,
C/ csoport /történelem-orosz, történelem-orosz-általános
és alkalmazott nyelvészet szak/ csütörtök déli
12-2-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: HEGEDŰS JENŐNÉ meghívott előadó.
D/ csoport /angolrorosz, angol-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet, francia-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet, francia-orosz-szak/ szerda de.
8-10-ig a lektori előszobában.
Vezető: SZANAJEVA, ZSAM-IA VALENTYINOVNA lektor.
i
Orosz nyelvgyakorlat /III. éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-orosz/I szak/ péntek de. 8-9-ig a
III,sz. tanteremben,
B/ csoport /magyar-orosz/II, magyar-orosz-általános és
alkalmazott nyelvészet, magyar-orosz-XX.századi
magyar irodalom spec, képz., latin-orosz szak/ péntek
déli 12-1-ig a lektori előszobában,
0/ csoport /történelem-orosz, történelem-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet szak/ szerda de.
11-12-ig a magyar
történeti szemináriumban,
•
D/ csoport /angol-orosz, angol-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet, francia-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet, francia-orosz szak/ csütörtök
.'déli 12-1-ig a francia szemináriumban.
Vezető: Dr. SZA1MÁTTÉ dr. NATALIA SZEMJONOVNA VTHTER adjunktus.
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Mai orosz nyelv /IV. éveseknek/. Heti 1 óra. Csütörtök de. 9-10-ig
a VTII.sz. tanteremben.
Előadó: FEJÉRNÉ dr. SZALAMIN EDIT adjunktus.
Mai orosz nyelvtani gyakorlatok /IV. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz, magyar-orosz-magyar nyelvtörténet spec. képz,, magyar-orosz-finnugor szak/
péntek de. 8-10-ig a VIII.sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-orosz, történelem-orosz-latin
spec. képz., latin-orosz szak/ péntek déli 12-2-ig
a lektori tanteremben,
C/ csoport /német-orosz, német-orosz-francia, franciaorosz-latin spec. képz., francia-orosz-általános
és alkalmazott nyelvészet szak/ péntek de. 10-12-ig
a lektori előszobában,
D/ csoport /angol-orosz, olasz-orosz szak/ szerda déli
12-2-ig a VIII.sz. tanteremben.
Vezető: FEJÉRITÉ dr. SZALAMIN EDIT' adjunktus.
Szovjet irodalom /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök de. 10-12-ig
a VIII.sz.' ta teremben.
Előadó: VASSHÉ BAGI IBOLYA tanársegéd.
Szovjet irodalmi szeminárium /IV. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz, magyar-orosz-magyar nyelvtörténet spec. képz., magyar-orosz-finnugor szak/ péntek
déli 12-2-ig a francia szemináriumban,
B/ csoport /történelem-orosz, történelem-orosz-íatin
spec. képz., latin-orosz szak/ csütörtök déli 12-2-ig
a lektori tanteremben.
Vezető: később megbízandó előadó.
0/ csoport /német-orosz, német-orosz-francia, franciaorosz-latin spec. képz., francia-orosz-általános
és alkalmazott nyelvészet szak/ péntek du. 3-5-ig a
lektori előszobában,
D/ csoport /angol-orosz, olasz-orosz szak/ csütörtök
. déli 12-2-ig a lektori előszobában.
Vezető: VASSHÉ BAGI IBOLYA tanársegéd.
Orosz beszédgyakorlatok /IV. éveselmek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-oros. magyar-orosz-magyar nyelvtörténet spec. képz., "»gyar-orosz-finnugor szak/
csütörtök deli 12-2-ig t TTII.sz. tanteremben,
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B/ csoport /történelem-orosz, történelem-orosz-latin
spec. képz., latin-orosz szak/ péntek de. 10-12-ig*
a lektori tanteremben,
C/ csoport /német-orosz, német-orosz-francia, franciaorosz-latin spec. képz., francia-orosz-általános
és alkalmazott nyelvészet szak/ péntek de. 8-10-ig
a lektori előszobában.
Vezető: Dr. HARMAT MÁRTA adjunktus.
D/ csoport /angol-orosz, olasz-orosz szak/ péntek de.
10-12-ig a történeti szemináriumban.
Vezető: később megbizandó előadó.
Orosz nyelvgyakorlatok /IV. éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-orosz, magyar-orosz-magyar nyelvtörténet spec. képz., magyar-orosz-finnugor szak/ hétfő
déli 12-1-ig a lektori tanteremben,
B/ csoport' /történelem-orosz, történelem-orosz-latin
spec. képz., latin-orosz szak/ hétfő du. 1-2-ig a lek
tori tanteremben,
C/ csoport /német-orosz, német-orosz-francia, franciaorosz-latin spec. képz,, francia-orosz-általános és
alkalmazott nyelvészet szak/ hétfő du. 4-5-ig a lektori előszobában,
D/ csoport /angol-orosz, olasz-orosz szak/ hétfő du,
5-6-ig a
lektori előszobában.
Vezető: TÓTH SZERGEJ meghívott előadó.
Gyakorlatok az orosz nyelvtanítás módszertana köréből /IV. éveseknek/.
Heti 1 óra. /Kéthetenként 2 órában tartva./
A/ csoport /magyar-orosz, magyar-orosz-magyar nyelvtörténet spec. képz., magyar-orosz-finnugor szak/
szerda de. 8-10-ig a VIII.sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-orosz, történeiein-orosz-latin
spec. képz., latin-orosz szak/ szerda de. 8-10-ig
a VIII.sz. tanteremben,
0/ csoport /német-orosz, német-orosz-francia, franciaorosz-latin spec. "képz., francia-orosz-általános
és alkalmazott nyelvészet szalc/ szerda de. 10-12-ig
a lektori előszobában,
D/ csoport /angol-orosz, olasz-orosz szak/ szerda de.
10-12-ig a lektori előszobában.
Vezető: VARRÓ MÁRIA adjunktus.
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A szovjet kultúra kérdései /a külföldi részképzés alól felmentett
V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: SZANAJEVA, ZSANNA VALENTYINOVNA lektor.
Orosz nyelv- és stílusgyakorlatok /a külföldi részképzés alól felmentett V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
. '
Vezető: VARRÓ. MÁRIA adjunktus.

Ajánlott speciális kollégiumok és szemináriumok
Bolgár Nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: IVAN HARALAMPIEV lektor.
A bolgár nyelv története. Heti' 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Vezető: IVAN HARALAMPIEV lektor.
A mai orosz beszélt nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Vezető: Dr. FÁBRICZ KÁROLY tanársegéd.
Sazkdolgozati szeminárium. Heti 1 óra. /Kéthetenként 2 órában tartva./
Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: FEJÉRNÉ dr. SZALAMIN EDIT adjunktus.
Szakdolgozói szeminárium. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen. ,
Vezető: Dr. PETE ISTVÁN docens.
Szakdolgozói szeminárium. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Vezető: Dr. BARÓTI TIBOR adjunktus.
Irodalmi szövegelemzés. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: Dr. FEJÉR ÁDÁM tanszékvezető docens. •
Tipológiai vizsgálatok a XVTII. századi orosz lira körében. Később
meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. HARMAT MÁRTA adjunktus.
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Óbolgár és óorosz irodalmi kapcsolatok. Heti 2. óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. FERINCZ ISTVÁN adjunktus.
Műfordítási problémák. Heti 2 óra. Később meghatározandó
helyen.
Vezető: Dr. FENYVESI ISTVÁN adjunktus.

%

^

Orosz beszédgyakorlat a középiskolai óravezetés témaköréből. /III.
éveseknek/. Heti_2 óra. Később meghatározandó.időben
~ és helyen.
Vezető: VARRÓ MÁRIA adjunktus.
Orosz beszédgyakorlat a középiskolai óravezetés témaköréből /IV.
éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és' helyen.
Vezető: VARRÓ MÁRIA adjunktus.

VIZS GAKOVETELMENYEK
Államvizsga

Komplex államvizsga /V. éveseknek/

Szigorlat

Orosz nyelv és iro.dalom /IV. éveseknek/

Kollokvium

Az orosz nyelv múltja /II. éveseknek/
Orosz irodalom /III. éveseknek/

Alapvizsga

Nyelvi-országismereti alapvizsga /I. éveseknek/

Gyakorlati jegy

Orosz országismereti beszédgyakorlatok /I-II.
éveseknek/
Orosz leiró nyelvtani gyakorlatok /I. éveseknek/
Orosz beszédgyakorlatok /I-II-III-IV. éveseknek/
Bevezetés'a szlavisztikába /I. éveseknek/
Bevezetés az orosz irodalmi tanulmányokba /I. éveseknek/
Modern orosz irodalmi szövegolvasás /I. éveseknek/
Orosz nyelvtörténeti gyakorlat /II. téveseknek/
Orosz nyelvészeti gyakorlat /II. éveseknek/
Orosz irodalmi gyakorlat /II. éveseknek/
Orosz fordítási és stilisztikai gyakorlat /II.
éveseknek/
Mai orosz nyelvtani gyakorlatok /III. éveseknek/
Orosz nyelvgyakorlatok /III-IV. éveseknek/
Gyakorlatok az orosz nyelvtanítás módszertana
köréből /IV. éveseknek/
Orosz nyelv- és stílusgyakorlatok /V. éveseknek/

Megy.jegyzés: "A szovjet kultura kérdései" c. tárgy aláírása beszámolóhoz kötött!

,
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1

Orosz fordító- és tolmácsképző szak
j
Mai orosz nyelv /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő de. 10-12-ig
az orosz tolmácsteremben.
Vezető: Dr. FENYVESINÉ JELIZAVETA MIHAJLOVNA KONYAJEVA
adjunktus.
Orosz társalgás /II. éveseknek/. Heti 2 éra. Hétfő déli 12-2-ig a
VIII.sz. tanteremben.
Vezető: LAKI ÉVA adjunktus.
Orosz-szovjet országismeret /II. éveseknek/. Heti 1 éra. Szerda
du. 5-6-ig az orosz tolmácsteremben.
Előadó: Dr. FENYVESI ISTVÁN adjunktus.

'

Orosz-szovjet országismereti gyakorlat /II. éveseknek/. Heti 2 óra.
Kedd de. 10-12-ig az orosz tolmácsteremben.
Vezető: Dr. FENYVESI ISTVÁN adjunktus.
Fordításelmélet /II. éveseknek/. Heti 1 óra. Szerda de. 10-11-ig
az orosz tolmácsteremben.
Előadó: FEJÉRNÉ dr. SZALAMIN EDIT adjunktus.
Forditási gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 10 óra. Hétfő de.
8-10-ig, du. 5-7-ig a VIII.sz. tanteremben, szerda
de. 8-10-ig a IV.sz. tanteremben, csütörtök déli
12-2-ig az I.sz. tanteremben és péntek de. 8-10-ig
- az orosz tolmácsteremben.
Vezető: BRAUN MELINDA ösztöndíjas gyakornok
BALÁZS JÓZSEF meghívott előadó.
Tolmácsolási gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 4 óra. Szerda de.
11-1-ig az orosz tolmácsteremben és péntek de.
10-12-ig az olasz szemináriumban.
Vezető: Dr. KUGLER KATALIN tanársegéd.
Mai orosz nyelv /III. éveséknek/. Heti 1 óra. Csütörtök de. 8-9-ig
a VIII.sz. tanteremben.
Előadó: FEJÉRNÉ dr. SZALAMIN EDIT adjunktus.
Orosz társalgás /III. éveseknek/. Heti 4 óra. Hétfő de. 8-10-ig
és kedd de. 8-10-ig az orosz tolmácsteremben.
Vezető: LAKI ÉVA adjunktus.
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Orosz stilisztika /III. éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő clu. 5-7-ig
az orosz tolmácsteremben.
Vezető: LEPAHIIJ, VALERIJ VLAGYJMIROVICS- tanársegéd.
Orosz-szov.jet országismeret /III. évbelinek/. Heti 1 óra. Kedd.
déli 12-1-ig az orosz í;<elmácsteremben.
Előadó: Dr. FENYVESI ISTVÁN adlfiünktus.
Orosz-szovjet országismereti gyakoi'Iajok /III. éveseknek/. Heti .
3 óra. Hétfő du. 3-5-ig és kedd du. 1-2-ig az orosz
tolmácsteremben.
<
Vezető: Dr. FENYVESI ISTVÁN g/ljunktus.
Forditási gyakorlatok /III. éveseknek/. Heti 10 óra. Hétfő de.
10-12-ig a történeti szemináriumban, kedd de.lO-12-ig
a lektori előszobában, du. 3-5-"ig a magyar történeti
szemináriumban, szerda déli 12-2-ig a lektori előszobában és csütörtök déli 12-2-ig a IV.sz. tanteremben.
Vezető: LAKI EVA adjunktus
KACZIBA ÁGNES tanársegéd.
Tolmácsolási gyakorlatok /III. éveseknek/. Heti 4 óra. Csütörtök
de. 9-10-ig, ll-12~ig a nyelvi laboratóriumban és •
péntek déli 12-2-ig az orosz tolmácsteremben.
Vezető: Dr. KUGLER. KATALIN tanársegéd.
Lektorálás, redigálás, dokumentáció /III. éveseknek/. Heti 1 óra.
Péntek de. 11-12-ig az orosz tolmácsteremben.
i
Vezető: • NIKODÉI.'fUSZ ELLI meghívott előadó.
Konszekutív tolmácsolás /IV. éveseknek/. Heti 8 óra. Hétfő du.
du. 3-5-ig a nyelvi laboratóriumban, kedd du. 3-5-ig,
szerda du. 3-5-ig és csütörtök déli 12-2-ig az orosz
tolmácsteremben.
Vezető: Dr. KUGLER KATALIN tanársegéd.
KEI.LER VENDEI.NÉ meghívott előa'dó
BÁJ.INT ISTVÁN meghívott előadó.
Szimultán tolmácsolás /IV. éveseknek/. Heti 4 óra. • Szerda de. 8-10és csütörtök de. 8-10-ig az orosz tolmácsteremben.
Vezető: később megbírandó előadó,
Forditási gyakorlatok /IV. éveseknek/. Heti 4 óra. Kedd du. 5-7-ig
és csütörtök de. 10-12-ig az orosz tolmábsterembcn.
Vezető: ELŐD IIORA meghívott- előadó
Dr. F1KJYVHSI'iSTVÁN adjunktus.
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Orosz-szovjet országismeret /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő déli
12-2-ig az oro3t tolmácsteremben.
Előadó: Dr. FENYVESI ISTVÁN adjunktus.
Orosz gépírás /IV.' éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Vezető: később megbízandó előadó.

,

VIZS GAKÖVETELMÉNYEK

Záróvizsga

Orosz-szovjet országismeret /II-III.éveseknek/
Tolmácsolási gyakorlatok /III. éveseknek/
Fordítási gyakorlatok /II-III. éveseknek/

Kollokvium

Fordításelmélet /II. éveseknek/
Mai orosz nyelv /II. éveseknek/

Gyakorlati jegy

Orosz társalgás /II-III. éveseknek/
Tolmácsolási gyakorlatok /II. éveseknek/
Stilisztikai gyakorlatok /III. éveseknek/
Lektorálás, redigálás /III. éveseknek/
Konszekutív tolmácsolás /IV. éveseknek/
Szimultán tolmácsolás /IV. éveseknek/
Fordítási gyakorlatok /IV. éveseknek/ .
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VII. NÉPRAJZ

Ajánlott speciális kollégium és szeminárium
¥

Néprajzi alapismeretek /I-V. éveseknek/. Heti 1 óra. Később mégha
tározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. FERENCZI IMRE tanszékvezető docens.
'
y
.
Néprajzi szeminárium /I-V. éveseknek és szakdolgozat-készitőknek/
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. PERENCZI IMRE tanszékvezető docens.
Néprajzi, gyűjtés a Délalföldön /I-V. éveseknek/. Havonta 2 nap.
Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. PERENCZI IMRE tanszékvezető docens.

/
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VIII. KÖTELEZŐ ÉS FAKULTATIV NYELVOKTATÁS

Orosz nyelv /kötelező kollégium I. éves magyar-történelem szakosok.
nak/. Heti 3 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak 4. csoport/ kedd
du. 3-5-ig az I.sz. tanteremben és péntek de.
8-9-ig a VII.sz. tanteremben,
B/ csoport /magyar-történelem szak 5. csoport'/ kedd
déli 12-2-ig és szerda déli 12-1-ig a latin szemináriumban.
Vezető: BALÁZS MTHÁLYNÉ nyelvtanár.
•

'

Orosz nyelv /kötelező kollégium I-II. éves magyar-latin, történelem. latin szakosoknak/. Heti 3 óra. Csütörtök du. 1-2-ig
és szombat de, 8-10-ig a IX.sz. tanteremben.
\

Vezető: Dr. BERTA ÁRPÁDNÉ HERNÁDY ZSÓFIA nyelvtanár.
Orosz szakszövegolvasás /kötelező kollégium II. éveseknek/. Héti .
2 óra.
A/ csoport /magyar-t őrt éne]e m szak/ hétfő déli 12-2-ig
az I.sz. tanteremben.
Vezető: BALÁZS MIHÁLYNÉ nyelvtanár.
B/ csoport /pedagógia levelezők/ később meghatározandó
időben-és helyen.
Előadó: Dr. TÖVTSFALVI BÁLINT nyelvtanár.
Angol szaknyelvi gyakorlatok /kezdő/ /III. éves magyar-történelem
szakosoknak/. Heti 2 óra. Hétfő déli 12-2-ig a III.sz.
tanteremben.
Vezető: Dr. DURSZT FERENCNÉ nyelvtanár.
Angol szakszövegolvasás /haladóknak/ /III. éves magyar-történelem
szakosoknak/. Heti 2 óra. Kedd de. 8-10-ig a lektori
tanteremben.
Vezető: Dr. DURSZT FERENCNÉ nyelvtanár.
Német szaknyelvi gyakorlatok /kezdőknek/ /III. éves magyar-történelem
szakosoknak/. Heti 2 óra. Hétfő déli 12-2-ig a lektori
előszobában.
Vezető: Dr. BERNÁTH ÁRPÁDNÉ nyelvtanár.

Német szakszövegolvasás /haladóknak/ /III. éves magyar-történelem
szakosoknak/. Heti- 2 óra. Kedd de. 8-10-ig a latin
szemináriumban.
Vezető: Dr. BERNÁTH ÁRPÁDNÉ nyelvtanár.
Francia szakszövegolvasás '/haladóknak/ /III. éves magyar-történelem
szakosoknak/. Heti 2 óra. Kedd de. 8-10-ig a francia
szemináriumban.
Vezető: Dr. CSERNUSNÉ TÓTH ANNAMÁRIA nyelvtanár. Olasz szaknyelvi gyakorlatok /kezdőknek/ /III. éves magyar-ttörténelem szakosoknak/. Heti 2 éra. Kedd de. 8-10-ig az
olasz szemináriumban.
Vezető: KISNÉ RÁCZ ÁGNES nyelvtanár. '
Angol szakszövegolvasás /haladóknak/ /IV. éves magyar-történelem
szakosoknak/. Heti 2 óra. Szerda de. 8-10-ig az I.sz.
tanteremben.
Vezető: Dr. DURSZT FERENCNÉ nyelvtanár.
Német szakszövegolvasás /haladóknak/ /IV. éves magyar-történelem
szakosoknak/. Heti 2 óra.
A/ csoport kedd du. 5-7-ig az I.sz. tanteremben.
. Vezető: GYÉMÁNT MAGDOLNA nyelvtanár.
B/ csoport kedd du. 5-7-ig a történeti szemináriumban
Vezető: Dr. BERNÁTH ÁRPÁDNÉ nyelvtanár.

t

Francia szaknyelvi gyakorlatok /középhaladóknak/ /IV. éves magyartörténelem szakosoknak/. Heti 2 óra. Kedd du. 5-7-ig
a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: BALÁZS MIHÁLYNÉ nyelvtanár.
Francia szakszövegolvasás /haladéknak/ /IV. éves magyar-történelem
szakosoknak/. Heti 2 óra. Szerda de. 8-10-ig a III.sz
tanteremben.
Vezető: BALÁZS MIHÁLYNÉ nyelvtanár.

FAKULTATIV NYELVÓRÁK
Angol, német, orosz állami nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadók: később megbízandó nyelvtanárok.
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Olasz nyelv haladóknak /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: KISNÉ RÁCZ ÁGNES nyelvtanár.
Újgörög nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: iaiCASZ SZPIROSZ megbizott előadó.
Francia nyelv /középhaladó/. Heti 2 óra. Később meghatározandó, időben és helyen.
Előadó: Dr. BERTA ÁRPÁDNÉ HERNÁDY ZSÓFIA nyelvtanár.
Korrepetáló német nyelv- és beszédgyakorlatok /III. éves történelem-német szakosoknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. BERNÁTH ÁRPÁDNÉ nyelvtanár.
Angol középhaladó /II. éves ó'rosz forditó-tolmács szakosoknak/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. DURSZT FERENCNÉ nyelvtanár.
Angol kezdő /III. éves orosz forditó-tolmács szakosoknak/. Heti 2
óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. DURSZT FERENCNÉ nyelvtanár.
Angol kezdő /III. éves orosz forditó-tolmács szakosoknak/. Heti
2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. CSERBUSNÉ TÓTH ANNAMÁRIA nyelvtanár.
Német nyelv haladóknak /IV. éves orosz f-orditó-tolmács szakosoknak/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. BERNÁTH ÁRPÁDNÉ nyelvtanár.
Francia nyelv /IV. éves angol forditó-tolmács szakosoknak/. Heti
2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. BERNÁTH ÁRPÁDNÉ nyelvtanár.
Német nyelv /középhaladó/ /IV. éves angol forditó-tolmács szakosoknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Előadó: Dr. BERNÁTH ÁRPÁDNÉ nyelvtanár.
Megjegyzés: Az egyetemen folyó nyelvoktatást szabályozó rendeletek
és a vizsgakövetelmények a Központi Idegen Nyelvi Lektorátus hirdetőtábláján megtekinthetők!
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IX. KÖZERDEKÜ TARGYAK

Testnevelég /kötelező I-II-III. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető.k: SZARVAS VILMOS testnevelő tanár
SZARVAS VILMOSNÉ testnevelő tanár.
c

Gépírás /kötelező II. éves angol és orosz forditó-tolmács szakosoknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: Dr. PÁSZTAY ETELKA meghívott előadó..
Honvédelmi ismeretek /kötelező I-II-III. éveseknek/. Heti I óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: később megbízandó előadó. Állampolgári és .jogi ismeretek /kötelező III. éves történelem szakosoknak/. Heti 3 óra. Szerda du. 4-7-ig a VII.sz.
tanteremben.
Előadó: Dr. HOFSZANG JÓZSEF meghívott előadó.

VIZS GAKÖVETELMENYEK

Kollokvium

,

Állampolgári és jogi ismeretek /III. éves történelem szakosoknak/

Megjegyzés: A "Honvédelmi ismeretek" c. tárgy oktatása a 164/1968.
MK, 15. sz. miniszteri utasítás>alapján kötelező. Ezt a
tárgyat a, hallgatóknak fel kell venniök a leckekönyvbe,
és teljesítését a félév végén aláírással kell igazolni.
Az órákon való jelenlét ellenőrzése a hiányzások igazo•• lásával együtt a Tanulmányi Szabályzatban előirt módon
történik.
Mentesülnek a foglalkozások látogatása alól
1/ a Magyar Néphadsereg hivatásos tisztjei
2/ tartalékos tisztjei
3/ a külföldi állampolgárok.
A 2 éves sorkatonai vagy ennél hosszabb, illetőleg a 11
hónapos katonai szolgálatot letöltött előfelvett-hallgatók részére az I. évesek II. félévi foglalkozásának a
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látogatása, valamint III.. évfolyamon a lövészeten való
megjelenés nem kötelező. Ugyancsak mentesülnek a fizikai
erőt igénylő foglalkozások látogatása alól a testnevelésből
felmentett hallgatók. A tárgyat azonban az 1-3. pontban
felsoroltakon kivül MINDENKINEK fel kell vennie a leckekönyvbe.
A felmentést á hallgató részére a miniszteri utasítás
2. lap 5* pontja alapján a hallgató kérésére a dékán engedélyezi.
A 6. pont értelmében "a hallgató a félév végi aláírást
akkor kaphatja meg, ha a gyakorlati foglalkozásokon részt
vett és az elméleti anyagból eredményes dolgozatot irt."
Folyó tanév II. félévében az I. és a III. évfolyam gyakorlati foglalkozáson vesz részt, igy dolgozatot év végén,
nem ir.
A II. évfolyam honvédelmi órái elméleti foglalkozásnak
számítanak, ezért a dolgozatírás kötelező. A zárthelyi
ideje: 1981. április 25. de. 11 órától. Helye: az I.sz.
tanterem.
A dolgozatot a honvédelmi felelős iratja meg és bírálja
el. Aláírást ugyancsak a honvédelmi felelőstől kapnak.
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-X. AJÁNLOTT SPECIÁLIS KOLLÉGIUMOK A KAR BÁRMELY HALLGATÓJA
RÉSZÉRE .

Közművelődés /I-V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
. Előadó: GRUBER LÁSZLÓ adjunktus.
-A német mondatalkotás alaptényezői /I-V. éveseknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó:' Dr. VALACZKAI LÁSZLÓ adjunktus.
Software készítés és tervezés. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Vezető: Dr. KOVÁCS LÁSZLÓ adjunktus.
Videotechnika alkalmazása az oktatásban. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: CSETE KÁROLY tanársegéd.
Ismerethordozók készitése és tervezése az új tantervű magyar ill.
angol nyelv és irodalom tantárgy tanításában. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. BRATINKÁNÉ POLGÁR EDIT tanársegéd.
A keskenyfilmezés elméleti és gyakorlati alapjai. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: VÁRADI JENŐ meghívott előadó.
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A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANSZÉKEI
/Egyetem u. 2. Telefon: 10-811/
Neveléstudományi Tanszék. Telefon: 107. mell.áll.
Tanszékvezető: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY egyetemi tanár, a neveléstudományok
doktora
Egyetemi tanár: Dr. NAGY JÓZSEF, a neveléstudományok kandidátusa
Docensek: Dr. KUNSÁGI ELEMÉR,- Dr. KONCZ JÁNOS, a neveléstudományok
kandidátusa /mellékállásban/
Adjunktusok: Dr. KÉKES SZABÓ MIHÁLY, NAGYNÉ dr. VARGA MARGIT,
Dr. KOMLÓSSY ÁKOS
Tanársegédek:.Dr. CSIRIKNÉ dr. CZACHESZ ERZSÉBET, Dr. CSAPÓ BENŐ
Tudományos munkatárs: Dr. HUNYA PÉTERNÉ ^
^ •
Tudományos segédmunkatársak: JAZIM1CZKYNÉ TANÁCS ERZSÉBET,
LÁSZLAVIK ÉVA
Szakmódszertani Csoport.
Vezető: BICSKEI DEZSONE adjunktus
Adjunktus: MEDZIBRODSZKZ ENDRE
Pszichológia Tanszék. Telefon: 108. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. • DURÓ LAJOS, a pszichológiai tudományok kandidátusa
Docens: Dr. VECZKÓ JÓZSEF
Adjunktusok: Dr. GERGELY JENŐ, KEMÉNYNÉ dr. GYIMES ERZSÉBET,
Dr. -ZAKAR ANDRÁS _ •
Ösztöndíjas gyakornok: SZENES MÁRTA
Technikus: LUKÁCS MIHÁLY
Szakcsoportkönyvtáros: Dr. MARTINOVICSNÉ KUTAS ILONA
Magyar Nyelvészeti Tanszék. Telefon: 152. mell. áll.
Mb. tanszékvezető: Dr. MIKOLA TIBOR docens, a nyelvtudományok
kandidátusa
'
Docensek: Dr. MOKÁNY SÁNDOR, a nyelvtudományok kandidátusa, Dr. SZABÓ
JÓZSEF, a nyelvtudományok kandidátusa, Dr. VELCSOVNÉ
dr. TÓTH KATALIN, a nyelvtudományok kandidátusa
Adjunktusok: Dr. BÉKÉSINÉ dr. FEJES KATALIN, Dr. BÜKY LÁSZLÓ,
Dr. IűARÓTINÉ dr. KORCHMÁROS VALÉRIA
Tanársegéd: Dr. BRÁTINKA JÓZSEF
Könyvtáros: Dr. TAKÁTS KÁROLYNÉ
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék. Telefon: 152. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. MIKOLA TIBOR docens, a nyelvtudományok kandidátusa
Adjunktusok: Dr. BERTÉNYINÉ dr. LABÁDI GIZELLA, Dr. JANURIK TAMÁS
Tanársegéd: SZALACSEK MARGIT
Ösztöndíjas gyakornok: KOVÁCS MAGDOLNA
Lektor: IRMELI KN1IVILA
Dokumentátor: RAUK LÁSZLÓNÉ
f Altajisztika Csoport. Telefon: 177. mell. áll.
Csoportvezető: Dr. RÓNA-TAS ANDRÁS egyetemi tanár, a nyelvtudományok
doktora
Adjunktus: Dr. BERTA ÁRPÁD
Tanársegéd: Dr. IVANICS MÁRIA
Tudományos segédmunkatárs: Dr. AGYAGÁSI KLÁRA
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5« Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. Telefon:148.mell.áll.
Tanszékvezető: Dr. KAROLY SÁNDOR egyetemi tanár, a nyelvtudományok
doktora
Adjunktus: Dr. LERCH ÁGNES
Tudományos segédmunkatárs: MALECZKY MÁRTA
Néprajzi Tanszék. Telefon: 131. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. FERENCZI IMRE docens, a történettudományok /néprajz/
kandidátusa
Ösztöndíjas gyakornok: HUBERT GABRIELLA
7. I.sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék. Telefon: 140. mell. áll.
Tanszékvezető: KESERŰ BÁLINT egyetemi tanár, az irodalomtudományok
kandidátusa
Docens: Dr, CSETRI LAJOS, áz irodalomtudományok kandidátusa
Adjunktusok: BALÁZS MIHÁLY, az irodalomtudományok kandidátusa,
Dr. KUKOVECZNÉ dr. ZENTAI MÁRIA, Dr. ÖTVÖS PÉTER
Tanársegéd: Dr. SZAJBÉLY MIHÁLY__
Ösztöndíjas gyakornok: HERNER JÁNOS
Könyvtáros: KOVÁCSNÉ PIHURIK JUDIT
8, II. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék. Telefon: 140. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. CSUKÁS ISTVA.N egyetemi tanár, az irodaiomtudomnyok
kandidátusa
Docensek: Dr. ILI A MIHÁLY, Dr. KISS LAJOS, a filozófiatudományok.
kandidátusa, Dr. KRAJKÓ ANDRÁS, az irodalomtudományok kandidátusa, Dr. NACSÁDY JÓZSEF', az irodalomtudományok kandidátusa, Dr. BATA IMRE /mellékállásban/, Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ
.Aljunktusok: Dr. BARANYAI ZSOLT, Dr. PAPP ISTVÁN /mellékállásban/,
Dr. SZIGETI LAJOS
Könyvtáros : KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ
0, összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék. Telefon: 129. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. VAJDA GYÖRGY MIHÁLY egyetemi tanár, az irodalomtudományok kandidátusa
.Docensek: Dr.-JAKOCS DÁNIEL, az irodalomtudományok kandidátusa,
Dr. KANYÓ ZOLTÁN, az irodalomtudományok kandidátusa
Adjunktusok: Dr. FRIED^ISTVÁN /mellékállásban/, Dr. PÁL JÓZSEF
Tudományos segédmunkatárs: Dr. SZABÓ TIBORNÉ dr. KÜRTÖSI KATALIN
10. Klasszika-Filológia Tanszék. Telefon: 187. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. SZADECZKY-KARDOSS SAMU egyetemi tanár, az irodalomtudományok doktora
Adjunktusok: Dr. LAKATOS PÁL, Dr. TAR IBOLYA
Tanársegéd: TURIÍTÉ dr. DÉR TERÉZIA
Könyvtárosok: CZENE VALÉRIA egyetemi főkönyvtáros
Dr. KOVÁCS- ÁDÁMNÉ TÓTH GABRIELLA egyetemi könyvtáros
Bizantinológiai és Középlatin Filológiai Tanszéki Csoport.
Csoportvezető: Dr. I.1AKK FERENC docens, a történettudományok kandidátusa
Adjunktus: Dr. SZIGETIMÉ dr. GALÁNTAI ERZSÉBET '

4
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11. Ókortörténeti és Régészeti Tanszék. Telefon: 187. mell..áll.
Tanszékvezető: Dr. I,TAR C-T 1 KGOíT egyetemi tanár, a történettudományok
doktora
Docens: Dr. FODOR ISTVÁN /mellékállásban/
Adjunktus: Dr. CZUTH BÉLA
Tanársegéd: GALÁDTHA MÁRTA
Tudományos munkatárs: Dr. HOFFUANN ZSUZSANNA, a történettudományok
kandidátusa
12. Középkori Magyar Történeti Tanszék. Telefon: 187. mell.^áll.
Tanszékvezető: Dr. SZÁNTÓ IMRE egyetemi tanár, a törtéket tudományok
kandidátusa
Docens: Dr. KARÁCSONYI BÉLA
Adjunktusok: S. dr. KISS ERZSÉBET, Dr. RÁKOS ISTVÁN
>
Tanársegéd: Dr. CSERNUS SÁNDOR
Történeti Segédtudományok Tanszéki Csoport. 'Telefon: 187. mell. áll.
Csoportvezető: Dr. KRISTO GYULA egyetemi tanár, a történettudományok
doktora
Tudományos főmunkatárs: Dr. OLAJOS TERÉZIA, a nyelvtudományok
kandidátusa
Tanársegéd: Dr. PETROVICS ISTVÁN
I
13. Uj- és Legujabbkori Magyar Történeti Tanszék. Telefon: 187. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. SERFŐZŐ LAJO? egyetemi tanár, a történettudományok
kandidátusa
Docens: Dr. GAÁL ENDRE, a történettudományok kandidátusa
Adjunktus: Dr. NAGY LAJOS /mellékállásban/
Tudományos főmunkatársak: Dr. SOÓS KATALIN, a történettudományok kandi
dátusa, Dr. SOMLYAI MAGDOLNA, a történettudományok kandidátusa /mellékállásban/
Tudományos" munkatárs: Dr. VÁLYI ZSUZSANNA
Tudományos segédmunkatárs: Dr. LIPTÁK DOROTTYA
14. Középkori Egyetemes Történeti és Latin-Amerika Története Tanszék.
Telefon: 187. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. GYIMESI SÁNDOR docens, a történettudományok kandidátusa /mellékállásban/
Docensek: Dr. ANDERLE ÁDÁM, a történettudományok kandidátusa,
Dr. VARGA ILONA, a történettudományok kandidátusa
Tanársegéd: Dr. TÓTH ÁGNES
Ösztöndíjas gyakornok: FISCHERNÉ DÁRDAI ÁGNES
15. Uj- és Legujabbkori Egyetemes Történeti Tanszék. Telefon:187. mell.áll
Tanszékvezető: Dr. CSATARI DÁNIEL egyetemi tanár, a történettudományok
kandidátusa
Docens: SZÉKELY LAJOS
Adjunktusok: Dr. ANDERLÉNÉ dr. SAJTI E1JIKÖ, Dr. HEGYI ANDRÁS Tanársegédek: Dr. KARSAI LÁSZLÓ, Dr. RAFFAY ERNŐ
'Tudományos főmunkatárs: Dr. LAGZI ISTVÁN . Tudományos segédmunkatárs: Dr. KÖVÉR LAJOS
A Történeti Szakcsoport könyvtárosa: Dr. SZILÁGYI PÁL egyetemi
könyvtáró3
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16. Német Nyelvi és Irodalmi Tanszék. Telefon: 179. mell.áll.
Tanszékvezető: Dr. HALÁSZ ELOD egyetemi tanár, az irodalomtudományok
doktora
Docensek: Dr. CSŰRI KÁROLY, az irodalomtudományok kandidátusa, Dr. MÁRVÁNY JÁNOS, a nyelvtudományok kandidátusa,
Dr. SALYÁMOSY MIKLÓS
Adjunktusok: Dr. KANSEL ISTVÁN, Dr. MÜLLER JÓZSEF
Tanársegéd: Dr. KÁSZONY ATTILÁIDÉ dr. TÓTH-MÁDI ROZÁLIA
Tudományos munkatárs: íBíF. BERNÁTH ÁRPÁD, az irodalomtudományok
,kandidátusa
'
•
.
Lektor: Dr. MARLENE GI8ÖLAS
'•Könyvtáros: .JANÓ ISTVÁN
^
17. Angol Nyelvi" és Irodalmi Tanszék. Telefon: 179. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. ROZSNYAI BÁLINT docens, az irodalomtudományok
kandidátusa
Adjunktusok: DURHAM.DAVIDNÉ, Dr. KETTESEI ISTVÁN, a nyelvtudományok
kandidátusa, Dr. MATZKÓ LÁSZLÓ, Dr." PAGONYI ÉVA,.
Dr. PORDÁNY LÁSZLÓ
,
Tanársegédek: BÓDIS KLÁRA, KISS EDIT, CSERESNYÉS! LÁSZLÓ, FABINY
TIBOR, NÓVÁK GYÖRGY, PRÓKAINÉ SZABÓ ÉVA, RÓNAY SZUZSANNA,
SZŐNYI GYÖRGY ENDRE, WODALA JÁNOSIÉ
Lektor:'MAURICE CASSIDY
Könyvtáros: CSER MIKLÓSITÉ
18. Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék. Telefon: 143 mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. NAGY,GÉZA docens, az irodalomtudományok kandidátusa
Docens: Dr. PÁLFY MIKLÓS, a nyelvtudományok kandidátusa
• Adjunktusok: Dr. ALBERT SÁNDOR, Dr. KOVÁCS JÓZSEF, Dr. MARTONYI ÉVA,
Dr. NÉMETH JENŐ, Dr.' FENKÉNÉ dr. JANCSKI OLGA
Tanársegéd: SÚJTÓ LÁSZLÓ
Lektor: JEAN-PAUL PAGLIANO
19. Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék. Telefon: 143. mell. állV
Tanszékvezető: Dr. FOGARASI MIKLÓS egyetemi tanár, a nyelvtudományok
doktora
Docensek: Dr. BENEDEK NÁNDOR, az irodalomtudományok kandi'dátusa,
Dr. NEMÉNYI KÁZMÉR, az irodalomtudományok kandidátusa
' Adjunktus: Dr. FÁBIÁN ZSUZSANNA
Tanársegédek: Dr. DÓRÓ GÉZÁNÉ /mellékállásban/, BÉNYINÉ dr. FARKAS
• MÁRIA, PINTÉRNÉ dr. VIGH ÉVA
Lektor: Dott.EZIO BERNARDELLI
'
Könyvtáros: GERLEFALVI-NAGYNÉ SZARKA MÓNIKA
20. Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék. Telefon: 151. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. FEJER ADAM docens, az irodalomtudományok kandidátusa
Docens: Dr. PETE ISTVÁN, a nyelvtudományok kandidátusa
.Tudományos főmunkatárs: Dr. H.TÓTH IMRE, a nyelvtudományok kandi-.
dátusa
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Adjunktusok: Dr. BARÓTI TIBOR, Dr. FENYVESI ISTVÁN, Dr. FENYVES INÉ
JELIZAVETA MIHAJLOVNA KONYAJEVA, Dr. FERINCZ ISTVÁN.
FRANKNÉ dr. FONT MÁRTA, Dr. HARMAT MÁRTA, Dr. KUGLER
KATALIN, LAKI ÉVA, F. dr. SZALAMIN EDIT, Dr. SZALMÁKÉ
dr. NATALIA SZEMJONOVNA VTHTER, Dr. SZŐKE KATALIN,
VARRÓ MÁRIA
Tanársegédek: GERA ILDIKÓ, Dr. FÁERICZ KÁROLY, KACZIBA ÁGNES,
MINKNÉ SOLYMOSI MÁRIA, VASSNÉ BAGI IBOLYA, LEPAHIN',
VALERIJ VLAGYIMIROVICS
Ösztöndijas gyakornok: BRAUN MELINDA
Lektor: SZANAJEVA, ZSAITNA VALENTYINOVNA
Könyvtáros: KOCSIS MIHÁLY
A kar címzetes egyetemi tanárai
Dr. BAKOS FERENC, a nyelvtudományok doktora,
-Dr.—TAR-DY—L AJ-OS-,—a—t ört éne t-tudomány ok—dokt ora,
Dr. TÓTH DEZSŐ, az irodalomtudományok doktora
Dr. SZIKLAY LÁSZLÓ, az irodalomtudományok doktora,
Dr. HORVÁTH KÁROLY, az irodalomtudományok kandidátusa
A kar címzetes egyetemi docensei
Dz*. BÁNFALVI JÓZSEF, a neveléstudományok kandidátusa,
Dr. HAVASI ZOLTÁN, az irodalomtudományok kandidátusa,
Dr. KŐHALMI KATALIN, a néprajztudományok kandidátusa,
SINGER LÁSZLÓKÉ dr. HEKSCH ÁGNES, a pedagógiai tudományok kandidátusa,
Dr. TRÓGMAYER OTTÓ, a történettudományok /régészet/ kandidátusa,
Dr. VISY- JÓZSEF
Dr. VONSIK GYULA, a filozófiatudoraányok kandidátusa
21. Nyelvi laboratórium
Vezető: Dr. VALACZKAI LÁSZLÓ adjunktus
• Technikusok: PÉTERVÁRI LAJOS, SOMOGYI ÁKOS
22. Tanszéki dolgozók
Előadók: BALLÁNÉ KISS VERA, GÖRÖG LAJOSNÉ, KEREZSI ISTVÁNNÉ, KRIMERNÉ SALAMON ESZTER, LINDEN KATALIN, VARGA JENONÉ, VERÉB
MARGIT, Dr. ZÁNTHÓ RÓBERTNÉ
Hivatalsegédek: FOGAS ILLÉSNÉ, GÁSPÁR JÓZSEFNÉ, KISS JÓZSEFHÉ,
MÁRTA SÁNDORNÉ, MAKRA SÁNDORNÉ, MOLNÁR GYÖRGYNÉ,
NAGY MIHÁLYNÉ, PÓP1TY LAJOSNÉ, RÁCZ LAJOSNÉ,
SÁNDOR VILMOSNÉ, SCHÜSZLER MIKLÓSNÉ, UNGÁR GYÖRGYNÉ
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