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SZTE Egyetemi Könyvtár

J000242073

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR '
/Egyetem u. 2. Telefon: 10-811/
Dékán; Dr. SERFŐZŐ LAJOS egyetemi tanár
Fogad: kedd de. 10-12-ig, csütörtök de. 10-12-ig
Dékánhelyette sek:

-

Dr. MIKOLA TIBOR egyetemi tanár
Fogad: kedd de. 10-12-ig, péntek de. 10-12-ig
Dr. PÁLFY ICEKLÓS docens
Fogad: hétfő de. 10-12-ig, szerda1 de. 10-12-ig.

DÉKÁNI HIVATAL
Hivatalvezető:

SÉNYEI RÓBERTNÉ

/Telefon 1-59., 160. mell.áll,/

Fogad: hétfőtől péntekig 10-12 óráig
Nappali tagozat hallgatóinak ügyeivel foglalkozó csoport:
/Telefon 161. mell.áll./
!
•-- •
KISS SÁNDORNÉ csoportvezető
BORNÉ PAPP KATALIN előadó
DÉKÁNY ISTVÁNNÉ előadó
ICESS JÓZSEFNÉ előadó
PAPP MÁRIA előadó
Fogadnak: hétfőtől péntekig 10-12 óráig
Levelező hallgatók ügyeivel foglalkozik:
/Telefon 162. mell.áll./
".
Dr. MAGYARKÁNÉ SZÁSZ ÉVA főelőadó
Fogad: hétfőtől péntekig 10-12 óráig

EGYETEMI NAPTÁR
Tanévnyitó:

1983. szeptember 13. /kedd de, 11 óraÉőr/

Szorgalmi időszak
I., II.,111., IV. évfolyam: 1983. szeptember 12 - december 16.
V; évfolyam: 1983, szeptember 12 - november 30.
Vizsgaidőszak
Valamennyi évfolyam számára: 1983. december 19 - 1984. január 31.
Rektori szünet: 1983. november 1.
Őszi szünet: 1983. november 2-4-ig
Szakdolgozatok benyújtási határideje: 1984. január 31.
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Kötelező tárgyak és szakmai gyakorlatok
I. MARXIZMOS-LENIlíIZ^IÜS

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 4. csoport/ szerda
de. 8-10-ig a IV.sz. tanteremben,
B/ csoport /magyar-történelem szak 5. csoport/ hétfő
du. 3-5-i© a lektori tanteremben,
C/ csoport /történelem-latin, történelem-német, törté-'
nelem-francia, történelem-angol szak/ szerda de.
10-12-ig a magyar történeti szemináriumban,
D/ csoport /történelem-orosz szak/ kedd de. 8-10-ig
a IV.sz, tanteremben,
x

E/ csoport /történelem-földrajz szak/ péntek de.'
8-10-ig a lektori előszobában.

Előadás t szerda déli 12-1-ig az I.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. ÉGETŐ EMESE. docens.
Politikai gazdaságtan /III. éves történelem szakosoknak/. Heti 2 óra,
A/ csoport /magyar-történelem szak 3. csoport, magyartörténelem-általános és alkalmazott nyelvészet szalc/
hétfő de. 10-12-ig a történeti szemináriumban,
B/ csoport /magyar-történelem szak 4. csoport, magyartörténelem-általános és alkalmazott nyelvészet szak/
hétfő de. 8-10-ig a IV.sz. tanteremben,
C/ csoport /történelem-latin, történelem-német, történelem-angol szak/ hétfő du. 3-5-ig a VII,sz. tanteremben,
D/ csoport /történelem-orosz szak 6, csoport/ szerda
de. 10-12-ig a lektori előszobában,
E/ csoport /történelem-orosz szak 7, csoport, történélem-régészeti spec. képz./ kedd de. 8-10-ig a II.sz.
tanteremben,
F/ csoport /történelem-földrajz szak/ szerda de. 8-10-ig
az I.sz. tanteremben.
Előadás: szerda du. 3-4-ig az I.sz. tanteremben.
Előadó: OLÁH JÁNOS tanársegéd.

/
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Politikai gazdaságtan /III.. éves nyelvszakosoknak/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar /külföldi/, magyar-latin, magyar-német,
magyar-német-általános és alkalmazott nyelvészet, magyarfrancia, magyar-olasz szak/ hétfő de. 10-12-ig a magyar
történeti -szemináriumban,
B/ csoport /magyar-angol-régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec.képz., magyar-angol szak/ szerda de.
8-10-ig a X.sz. tanteremben,
C/ csoport /magyar-orosz szak/ hétfő déli 12-2-ig a
tanteremben

II.sz.

D/ csoport /német-orosz, angol-orosz, francia-orosz, olaszorosz szak/ hétfő du. 3-5-ig a IX.sz. tanteremben.
Előadás a félév során négy alkalommal hétfő de. 8-10-^ig az
I.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. MAYER LÁSZLÓ docens.

b/

F i l o z ó f i a

Logika /valamennyi I. éves hallgatónak/. Heti 2 óra. Hétfő de. 10-12-ig
az I.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KOCSONDI ANDRÁS docens.
Filozófiatörténet /valamennyi I. éves hallgatónak/. Heti 2 óra.
de. 8-10-ig az I.sz. tanteremben.•

Kedd
\

Előadó: Dr. SZABÓ TIBOR adjunktus.
Dialektikus és történelmi materializmus /II. éves német és orosz szakosoknak/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-német, magyar-orosz szak/ hétfő de.
8-10-ig a Filozófia Tanszék I.sz. tanteremében.
Előadó: Dr. KATONA PÉTER docens.
B/ csoport /történelem-orosz, történelem-német szak/ hétfő
du. 3-5-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Előadó: Dr. CSEJTEI.DEZSŐ adjunktus.
0/ csoport /orosz-angol szalt/ kedd de. 8-10-ig a IX. sz.
tanteremben,
D/ csoport /latin-orosz, német-orosz, francia-orosz szak/
hétfő de. 8-10-ig a magyar történeti szemináriumban.
Előadó: Dr. KAPOSI MÁRTON docens.
Történelmi materializmus /II. éveseknek, a német és orosz szakosok
kivételével/. Heti 1 + 1 óra. /Kéthetenként 2 + 2 órában
tartva./
Előadás hétfő déli 12-2-ig az I.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. CSEJTEI DEZSŐ adjunktus

4
S z emináriumok
A/ csoport /magyar-latin, magyar-angol, magyar-francia,
magyar-olasz, történelem-latin, történelem-angol, történelem-francia szak/ hétfő dőli 12-2-ig az'l.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. SZABÓ TIBOR adjunktus.
B/ csoport /magyar-történelem szak 4. csoport/ kedd du.
3-5-ig a VII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. CSEJTEI DEZSŐ adjunktus.
C/ csoport /magyar-történelem szak 5. csoport/ kedd du.
3-5-ig a VII.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. SZABÓ TIBOR adjunktus.
D/ csoport /történelem-földrajz szak/ kedd. du. 3-5-ig
a Gazdaságföldrajzi szemináriumban.
Előadó: Dr. CSEJTEI DEZSŐ 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. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak 3. csoport,, magyartörténelem-általánós és alkalmazott nyelvészet 3zak/
hétfő de. 8-10-ig a Tudományos Szocializmus Tanszék
II.sz. tantermében.
Vezető: Dr. RÁCZ JÁNOS tanszékvezető egyetemi tanár.
B/ csoport /magyar-történelem szak 4. csoport, magyartörténelem-általános és alkalmazott nyelvézset szak/
csütörtök £e. 10-12-ig a Tudományos Szocializmus Tanszék II.sz. tantermében,
0/ csoport /történelem-latin, történelem-német, történelem-angol szak/ csütörtök déli 12-2-ig a Tudományos
Szocializmus Tanszék II. sz. tantermében.
Vezető: Dr. ORBÁN SÁNDOR egyetemi tanár."

, /

D/ csoport ,/történelem-orosz szak 6. csoport/ kedd de.
8-10-ig a Tudományos Szocializmus Tanszék II.sz.
tantermében.
Vezető: Dr. MICHELLER MAGDOLNA docens.
E/ csoport /történelem-régészeti spec.képz., történelem-orosz szak 7. csoport/ hétfő du, 3-5-ig a Tudományos Szocializmus Tanszék I.sz. tantermében.
Vezető: Dr. NAGY LÁSZLÓ docens.
F/ csoport /történelem-földrajz szak/ hétfő déli 12-2-ig
a történeti szemináriumban.
Vezető: Dr..SZABÓ ISTVÁN docens.

G/ csoport /magyar /külföldi/, magyar-latin, magyar-német,
magyar-német-általános és alkalmazott nyelvészet, ma'
gyar-francia, magyar-olasz szak/ kedd de. 10-12-ig a
Tudományos Szocializmus Tanszék II.sz. tantermében.
Vezető: Dr. NAGY LÁSZLÓ docens.

.

H/ csoport /magyar-angol-régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec.képz., magyar-angol szak/ hétfő déli 12-2-ig
a Tudományos Szocializmus Tanszék II.sz. tantermében.
Vezetői MAJSA JÓZSEF tanársegéd.
>

1/ csoport /magyar-orosz szak/ hétfő de. 10-12-ig a
Tudományos Szocializmus Tanszék II.sz. tantermében.

^

Vezető: Dr. MICHELLER MAGDOLNA docens.
j/ csoport /német-orosz, angol-orosz, francia-orosz,
olasz-orosz szak/ hétfő de. 10-12-ig a IX. sz. tanterembén.
Vezető; MAJSA JÓZSEF tanársegéd.
munkásmozgalom története /IV. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem, történelem-régészeti spec.
képz., magyar-történelem-általános és alkalmazott
nyelvészet szak/ hétfő de. 8-10-ig a II.sz. tanteremben.
Vezető: MAJSA JÓZSEF tanársegéd.
B/ csoport /történeiem-német, történelem-angol, történelem-francia, történelem-olasz, történelem-régészeti
spec.képz., történeiem-altajisztika szak/ hétfő déli
12-2-ig.a Tudományos Szocializmus Tanszék II.sz.
tantermében.
Vezető: Dr. MICHELLER MAGDOLNA docens..

,

0/ csoport /történelem-latin-görög, történelem-orosz-latin spec.képz., történelem-orosz-régészeti spec.képz.,
történelem-orosz szak/ hétfő de. 8-10-ig a Tudományos
Szocializmus Tanszék I.sz. tantermében,
D/ csoport /történelem-földrajz szak/ szerda déli 12-2-ig
a Radiokémián,
E/ csoport /magyar-latin, magyar-latin-magyar nyelvtörténet spec.képz., magyar-finnugor, magyar-francia, franciaáltalános és alkalmazott nyelvészet, orosz-francia szak/
kedd de. 10-12-ig a Tudományos Szocializmus Tanszék
I.sz. tantermében.
*

Vezető: Dr. SZABÓ ISTVÁN docens.

v

/

F/ csoport /magyar /külföldi/, magyar-orosz szak 3. csoport, magyar-orosz-régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec.képz., magyar-orosz-finnugor szak/ kedd
du. 3-5-ig a Tudományos Szocializmus Tanszék I. sz.
tantermében.

Vezető: Dr. NAGY LÁSZLÓ docens;

/

6
G/ csoport /magyar-orosz szak 4. csoport, tnagyar-oroszmagyar nyelvtörténet spec.képz., magyar-orosz-álta- •
lános és alkalmazott nyelvészet szak/ kedd de. 10-12-ig
a IV.sz. tanteremben.

i

Vezető: Dr. MICHELLER MAGDOLNA docens.
H/ csoport /angol, magyar-angol, magyar-angol-finnugor,
magyar-német, magyar-olasz, magyar-olasz-általános és
alkalmazott nyelvészet, német-orosz, angol-orosz,
olasz-orosz szak/ kedd déli 12-2-ig a Tudományos Szocializmus Tanszék I.sz. tantermében.

;

Vezető: Dr. NAGY LÁSZLÓ docens.
1/ csoport /levelezők/ később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: Dr. SZABÓ ISTVÁN docens.
'

\

Ajánlott speciális kollégiumok

Fejezetek a szocializmus politikai gazdaságtanának történetéből /A
20-as évek gazdasági vitái a Szovjetunióban/ /II-III-IV. éveseknek/.
Heti 2 ora. Később meghatározandó Időben és helyen.
Előadó: Dr. ÉGETŐ EMESE docens.
'A polgári esztétika klasszikusai /I-IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KAPOSI MÁRTON docens.
A filozófia történetének klasszikusai /I.. éveseknek/. Heti 2 óra. Ké. sobb meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. SZABÓ TIBOR adjunktus.
VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
Szigorlat

Dialektikus és történelmi materializmus /valamennyi II. éves hallgatónak/

Kollokvium

Logika /valamennyi I. éves hallgatónak/
Filozófiatörténet /valamennyi I. éves hallgatónak/
Politikai gazdaságtan /II. éves történelem
szakosoknak/ .
Magyar munkásmozgalom története /valamennyi IV.
éves hallgatónak/

Záróvizsga

'

Gyakorlati jegy

Politikai gazdaságtan /valamennyi III. éves
hallgatónak/
Tudományos szocializmus /valamennyi III. éves
hallgatónak/

-
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II. NEVELÉSTUDOMÁNY ÉS LÉLEKTAN
a/ L é 1 e k t a n
Fejlődéslélektan /II. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak 4. csoport/ kedd de.
8-10-ig a Pszichológia Tanszék laboratóriumában,
B/ csoport /magyar-történelem szak 5. csoport / kedd de.
10-12-ig á Pszichológia Tanszék laboratóriumában.
Előadó: Dr. VECZKÓ JÓZSEF docens.
0/ csoport /magyar-orosz szak 2-3. csoport, magyar-olasz
szak/ szerda de. 8-10-ig a Pszichológia Tanszék laboratóriumában,
D/ csoport /magyar-latin, magyar /külföldi/, magyar-német,
magyar-angol, magyar-francia szak/ szerda déli 12-2-ig
a IV.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. ZAKAR ANDRÁS adjunktus.
E/ csoport /történelem-latin, történelem-német, történelem-angol, történelem-francia, történelem-orosz,
latin-orosz szak/ kedd de. 10-12-ig a magyar történeti szemináriumban,
F/ csoport /német-orosz, angol-orosz, francia-orosz szak/
szerda de. 10-12-ig a Pszichológia Tanszék laboratóriumában.
Előadó: KEMÉNYNÉ dr. GYIMES ERZSÉBET adjunktus.
Pedagógiai pszichológia /V. éveseknek/. Heti 1 óra. /Kéthetenként
2 óraban tartva./
A/ csoport /történelem-Kelet-Európa története spec.képz.,
történelem-régészeti spec.képz,, magyar-történelem-régészeti spec.képz., magyar-történelem-latin spec.képz.,
magyar-történelem szak 4-5. csoport/ kedd du. 3-5-ig
a Pszichológia Tanszék laboratóriumában.
Előadó: Dr. VECZKÓ JÓZSEF docens.
B/ csoport /magyar /külföldi/, magyar?angol, magyar-angoláltalános és alkalmazott nyelvészet, magyar-angol-régi
magyar irodalom és irodalomelmélet spec.képz., franciaáltalános és alkalmazott nyelvészet, magyar-francia-XX.
századi magyar irodalom spec.képz., angol-finnugor,
történelem-latin, történelem-angol, magyar-francia
szak/ kedd du. 3-5-ig a Pszichológia Tanszék laboratóriumában.
Előadó: KEMÉNYNÉ dr. GYIMES ERZSÉBET adjunktus.
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b / P e d a g ó g i a
Bevezetés nevelési intézményeink munkájába /I. éveseknek/. Csoportonkent 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 adjunktus
•
Dr. LASZLAVXK ÉVA tudományos ffigédmuhkatárs
JAZUJICZKYNÉi dr. TANÁCS ERZSÉBET tudományos segédmunkatárs.
Neveléselmélet /III. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak 3-4.r csoport, magyartörténelem-általános és alkalmazott nyelvészet,
történelem-régészeti spec.képz., történelem-orosz
szak 6-7. csoport/ péntek de. 8- 10-ig az I.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KEKES. SZABÓ MIHÁLY adjunktus,
;."'„'

'

B/ csoport /magyar /külföldi/, magyar-latin, magyar-német,
magyar-német-általános és alkalmazott nyelvészet,
magyar-angol, magyar-angol-régi ma&rar irodalom és irodalomelmélet spec.képz., magyar-francia, magyar-olasz,
történelem-latin, történelem-német, történelem-angol
szak/ péntek de. 8-10-ig a II,sz. tanteremben.

Előadó; Dr. ÁGOSTON GYÖRGY tanszékvezető egyetemi tanár.
/

C/ csoport /magyar-orosz, német-orosz, angol-orosz,
francia-orosz, olasz-orosz szak/ péntek de. S-10-ig
a magyar történeti szemináriumban.
Előadó s Dr. KOMLÓSSY ÁKOS adjunktus.
Pedagógiai iskolai megfigyelési gyakorlatok /valamennyi III.éves
hallgatónak/. Csoportonként 2 alkalommal 5-5 óra. Később
meghatározandó időben ós helyen.
Vezetők: Dr. KOMLÓSSY ÁKOS adjunktus
Dr. KÉKES SZABÓ MIHÁLY adjunktus
Dr. KECZÉR TAMÁS adjunktus
Dr. TÖRÖK LÁSZLÓ meghivott előadó
Dr. CSIRIKNÉ dr. CZACHESZ ERZSÉBET tanársegéd
Dr. LASZLAVXK ÉVA tudományos segédmunkatárs
JAZBCTCZKYNÉ dr. TANÁCS ERZSÉBET tudományos segédmunkatárs
Dr. DIÓS JÓZSEF meghivott előadó
Dr. VESZPRÉMI LÁSZLÓ meghivott előadó.

1
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Nevelési gyakorlatok' /II-III.éveseknek/. Egy félévben kötelező. Felvehető a 3-6. félévben. Heti 2 éra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezetők: Dr. KECZER TAMÁS adjunktus'
Dr. KOMLÓSSY ÁKOS adjunktus
Dr. CSAPÓ BENŐ adjunktus
Dr. KÉKES SZABÓ MIHÁLY adjunktus
Dr. CSIRIKNÉ dr. CZACHESZ ERZSÉBET tanársegéd
Dr. LASZLAVIK ÉVA tudományos segédmunkatárs
. JAZIMICZKYNÉ dr. TANÁCS ERZSÉBET tudományos segédmunkatárs.
Iskolai gyakorlatok /valamennyi V.éves hallgatónak/. Heti 10 óra.
A gyakorló iskolák beosztása szerint.
Vezetők: szakvezető tanárok.

Ajánlott speciális kollégiumok
Pályalélektani ismeretek /II. éveseknek-/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. ZAKAR ANDRÁS adjunktus.
Gyermek- és ifjúságvédelem /III-IV.éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. VECZKÓ JÓZSEF docens.
A pályaválasztás'pszichológiai kérdései /III-IV.éveseknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben ős helyen.
Előadó: Dr. ZAKAR ANDRÁS adjunktus.
Pszichológiai vizsgálatok az orientáció és a fakultáció időszakában
/III-IV.éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. GERGELY JENŐ adjunktus.

•

" '

Orientációs vizsgálatok az egységes alapú középiskolai kísérletben
/II-V.éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben ós helyen.
Előadó: Dr. KECZER TAMÁS adjunktus.
i
A pályaválasztás pszichológiai kérdései /III-V.éveseknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KOMLÓSSY ÁKOS adjunktus.
Az iskolai értékelés és osztályozás aktuális kérdései /III-V.éveseknek/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. VESZPBÉÍ

ÍZLÓ meghívott előadó.
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Művelődés- és közoktatáspolitika /I-V.éveseknek/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KONCZ JÁNOS docens.
Értelmiségi politikánk időszerű kérdései /I-V.éveseknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KONCZ JÁNOS docens.
Számitógép és pedagógia /I-V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. HCJNYA PÉTERNÉ tudományos munkatárs. ~
Ifjúságpolitika-ifjúsági "mozgalom /I-V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. MICHELLER MAGDOLNA docens.
Méréses módszerek a pedagógiában /I-V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később
meghatarozandó időben és helyen.
Előadó: Dr. NAGY JÓZSEF egyetemi tanár.
Az osztrák közoktatás. Szakirodalmi szövegek tanulmányozása német
nyelven /I-V. éves németül tudó hallgatóknak/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY tanszékvezető egyetani tanár.
Pedagógiai kutatások a JATE Pedagógiai Tanszékén /I-V.éveseknek/.
Heti 2 óra. Később meghatarozandó időben ős helyen.
Előadók: a tanszék oktatói.
Kollégiumok /diákotthonok/ nevelőmunká.ja /III-V, éveseknek/. Heti 2
ora. Később-meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓNÉ kollégiumi igazgató.
A magyar közoktatás távlati fejlesztésé és a JATE Pedagógiai Tanszékének iskolakísérletei /I-V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározand
időben és helyen. ®
Előadó: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY tanszékvezető egyetemi tanár.

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
Záróvizsga

Általános és fejlődéslélektan / H . éveseknek/
A pedagógia elméleti és történeti alapjai;
"Neveléselmélet /III.éveseknek/

Gyakorlati jegy

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

írásbeli beszámoló

Nevelési gyakorlat Al.ill. IH.éveseknek/

P e d a g ó g i a

s z a k

Hároméves kiegészitő levelező pedagógia szak
I.évfolyam
Logikai és matematikai ismeretek./Két csoportban./ Havonta 4 óra
• " e l ő a d á s és konzultáció.
Előadók: Dr. CSAPÓ BENŐ adjunktus
Dr. HUNYA PÉTERNÉ tudományos munkatárs.
.r

Személyiséglélektan./Két csoportban./ Havonta 4 óra előadás és
konzultáció.
Előadók: Dr.DURÓ LAJOS tanszékvezető docens
Dr. VECZKÓ JÓZSEF docens.
Szociológia./Két csoportban./ Havonta 4 óra előadás ós konzultáció.
Előadók: Dr. NAGY JÓZSEF egyetemi tanár,
Dr. CSIRIKNÉ dr. CZACHESZ ERZSÉBET tanársegéd.
Biológiai és fiziológiai alapismeretek.Havonta 2 óra. előadás és
konzultáció.
Előadó: Dr. NAGYMAJTÉNYI LÁSZLÓ meghívott előadó.
g

Neveléstörténet./Két csoportban./ Havonta 4 óra-előadás és konzultáció.
Előadók: Dr. KONCZ JÁNOS docens
Dr. KÉKES SZABÓ MIHÁLY adjunktus.

VTZSGAKOVETELMENYEK
Kollokvium

i

Logikai és matematikai ismeretek
Személyiséglélektan
Szociológia
Biológiai és fizikológiai alapismeretek
Neveléstörténet

Hároméves kiegészítő levelező pedagógia szak
II. évfolyam
Neveléselmélet. Havonta 4 óra előadás és konzultáció. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadók: Dr. KÉKES SZABÓ MIHÁLY adjunktus
Dr. KOMLÓSSY ÁKOS adjunktus.
Pedagógiai szociológia.Havonta 4 óra előadás és konzultáció. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó:. Dr. CSIRIKNÉ dr. CZACHESZ ERZSÉBET tanársegéd.
Didaktika.Havonta 4 óra előadás és konzultáció. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. NAGY JÓZSEF egyetemi tanár.
Pedagógiai pszichológia.Havonta 4 óra előadás és konzultáció. Később
meghatározandó időben és helyén.
Előadók: Dr. BUKÓ LAJOS tanszólevezető docens
Dr. GERGELY JENŐ adjunktus.
-Bevezetés a rendszerelméletbe.Havonta 2'óra. előadás ós konzultáció.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. CSAPÓ BENŐ adjunktus.

»

Egészségneveiés. Havonta 2 óra., előadás és konzultáció. Később meghatározandó- időben és helyen.
Előadó: Dr. .NAGYHAJTÉNYI LÁSZLÓ meghivott előadó.

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
. Szigorlat

Neveléselmélet /a Nevelésfilozófiával
együtt/

Kollokvium

Pedagógiai szociológia
Didaktika
Egészségnevelés

Beszámoló

Pedagógiai pszichológia
Bevezetés a rendszerelméletbe.
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III. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM •

a / M a g y a r

n y e l v é s z e t

Leíró 'magyar hangtan /I. éveseknek/. Heti 2 óra.

i

A/ csoport /magyar-történelem szak 4.csoport/ kedd de.
10-12-ig az uj nyelvészeti szemináriumban,
*
B/ csoport /magyar-történelem szak 5.csoport/ kedd déli
12-2-ig az új nyelvészeti szemináriumban,
C/ csoport /magyar-latin, magyar-német, magyar-francia,
magyar-olasz szak/ hétfő de. 8-10-ig az új nyelvészeti
szemináriumban,
D/ csoport /magyar-angol szak/ kedd du. 3-5-ig az új nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. SZABÓ JÓZSEF docens.
E/ csoport /magyar-orosz szak/ hétfő de. 8-10-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. GALGÓCZI LÁSZLÓ tanársegéd.
A magyar nyelv története /II. éveseknek/. Heti 1 óra. Csütörtök de.
9-10-ig a VTI. sz. tanteremben..
Előadó: Dr. VELCSOVNÉ'dr. TÓTH KATALIN tanszékvezető docens.
Nyelvtörténeti gyakorlatok /II.éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-latin, magyar-német,.magyar-angol,
magyar-francia, magyar-olasz sisak/ péntek déli 12-2-ig
az új nyelvészeti szemináriumban,,
B/ csoport /magyar-történelem szak 5. csoport/ csütörtök
de. 10-12-ig az új nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. BÜKY LÁSZLÓ adjunktus.
C/ csoport /magyar-tprténelem szak 4-csoport/ hétfő du.
3-5-ig az új nyelvészeti szemináriumban,
D/ csoport /magyar /külföldi// később meghatározandó
időben és helyen,
'
'
E/ csoport /magyar-orosz szak 2-3. csoport/ hétfő du.
5-7-ig az új nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: FORGÁCS TAMÁS tanársegéd.
A mai magyar nyelv /III. éveseknek/., Heti 2 óra. Szerda de. 10-12-ig.
a VIII.sz. tanteremben.
Előadő: Dr. VELCSOVNÉ dr. TÓTH KATALIN tanszékvezető docens.
j

Nyelvészeti- szeminárium /III.éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak 3.csoport, magyartörténelem-általános és alkalmazott nyelvészei szak/
szerda déli 12-2-ig az új nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. VELCSOVNÉ dr. TÓTH KATALIN tanszékvezető docens.

»

-
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B/ csoport /magyar-történelem szak 4.csoport, magyartörténelem-általános és alkalmazott nyelvészet szalc/
hétfő de. 10-12-ig az új nyelvészeti szemináriumban,
C/ csoport /magyar-angol-régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec.képz., magyar /külföldi/, magyar-angol szak/
kedd de. 8-10-ig az új nyelvészeti szemináriumban,
D/ csoport /magyar-latin, magyar-német, magyar-német-általános és alkalmazott nyelvészet, magyar-francia,
magyar-olasz szak/ szerda de. &-10-ig az új nyelvészeti
szemináriumbán,
E/ csoport /magyar-orosz szak/ kedd de. 10-12-ig a nyelvészeti szemináriumban.

Vezető: Dr. MARÓTINÉ dr. KORCHMÁROS VALÉRIA adjunktus.
A mai magyar nyelv /IV. éveseknek/. Heti 2 óra,' Csütörtök de. 10-12-ig
a VII,sz. tanteremben.
Előadók: Dr. KOLLÁNYI TERÉZ adjunktus
Dr. BÉKÉSINÉ dr. FEJES.KATALIN adjunktus.
Nyelvészeti szeminárium /IV, éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-történelem-általános és összehasonlító'
irodalomtudományi spec.képz., magyar-történelem-régészeti spec.képz, magyar-történelem szak/ szerda de.
8-10-ig a, nyelvészeti szemináriumban,
B/ csoport /magyar-latin, magyar-latin-magyar nyelvtörténet spec.képz., magyar-német, magyar-francia, magyarfinnugor szak/ szerda de. 10-12-ig az új nyelvészeti
szemináriumban,
C/ csoport /magyar-angol, magyar-angol-finnugor, magyarolasz-általános és alkalmazott nyelvészet, magyarolasz szak/ szerda du. 3-5-ig az új nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. KOLLÁNYI TERÉZ adjunktus.
D/ csoport /magyar /külföldi/, magyar-orosz szak 3» csoport, magyar-orosz-régi magyar iroda3.om és irodalomelmélet spec.képz., magyar-orosz-finnugor szak/ hétfő
de. 10-12-ig a nyelvészeti szemináriumban,
E/ csoport /magyar-orosz szak 4.csoport, magyar-oroszmagyar nyelvtörténeti spec.képz., magyar-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet szak/ hétfő déli 12-2-ig
az új nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. BÉKÉSINÉ dr. FEJES KATALIN adjunktus.
Nyelvmüvelés /IV. éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-történelem-általános és összehasonlító
irodalomtudomány spec.képz.., magya-történelem-régésze ti
spec.képz., magyar-történelem szak/ csütörtök de. 8-9-ig
az uj nyelvészeti szemináriumban,

-
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B/ csoport /magyar-latin, magyar-latin-magyar nyelvtörténet spec.képz., magyar-német, magyar-francia,
magyar-finnugor szak/ csütörtök du. 1-2-ig az új
nyelvészeti szemináriumban,
C/ csoport /magyar-angol, magyar-angol-finnugor, magyar^ olasználtalános és alkalmazott nyelvészet, magyarolasz szak/ péntek de,. 10-11-ig az új nyelvészeti
szemináriumban,
D/ csoport /magyar /külföldi/, magyar-orosz szak 3.csoport, magyar-orosz-régi magyar irodalom, és Irodalomelmélet spec.képz., magyar-orosz-finnugor szak/
péntek de. 8-9-ig a nyelvészeti szemináriumban,
E/ csoport ./magyar-orosz szak 4.csoport, magyar-oroszmagyar nyelvtörténet spec.képz., magyar-oroszáltalános és alkalmazott nyelvészet szak/ péntek
de. 9-10-ig az új nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. GALGÓCZI LÁSZLÓ tanársegéd.
Stilisztika /3V. évoselcnek/. Heti 1 óra.
A./ csoport /magyar-történelem-általános és összéhasonlitó
irodalomtudomány spec.képz., magyar-történelem-régészeti
-spec.képz., magyar-történelem szak/ csütörtök de.
9-10-ig az új nyelvészeti szemináriumban,
B/ csoport /magyar-latin, magyar-latin-magyar nyelvtörténet spec.képz., magyar-német, magyar-francia,
magyar-finnugor szak/ csütörtök déli 12-1-ig az új
nyelvészeti szemináriumban,
0/ csoport /magyar-angol, magyar-angol-finnugor, magyarolasz-általános és alkalmazott nyelvészét, magyarolasz szak/ péntek de. 11-12-ig az új nyelvészeti
szemináriumban,
D/ csoport /magyar /külföldi/, magyaa?-orosz szak 3. csoport, magyar-orosz-régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec.képz. , magyar-orosz-finnugor szak/ péntek
de. 9-10-ig a nyelvészeti, szemináriumban,
E/ csoport /magyar-orosz szak 4.csoport, magyar-oroszmagyar nyelvtörténeti spec.képz.,magyar-orosz-általános és alkalmazott nyelvészet szak/ péntek de.
8-9-ig az új nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. BÜKY LÁSZLÓ adjunktus.
Helyes magyar beszéd /IV.éves angol és orosz forditő-tolmács szakosoknak/. Heti-2 óra. Csütörtök déli 12-2-ig a nyelvészeti
szemináriumban.
Előadó: Dr. BÉKÉSINÉ dr. FEJES KATALIN adjunktus.
Gyakorlatok a magyar nyelv és irodalomtanítás módszertana köréből
/IV.éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-finnugor, magyar-német, magyar-angol,
magyar-angol-finnugor szak/ péntek de. 8-10-ig a német'
szemináriumban,

-
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B/ csoport /magyar-latin, magyar-latin-magyar nyelvtörténet spec.képz., magyar-francia, magyar-olasz, magyar-'
olasz-általános és alkalmazott nyelvészet szak/ hétfő
de. 10-12-ig a VI.sz. tanteremben,
C/ csoport /magyar /külföldi/, magyar-orosz szak 3.csoport, magyar-orosz-régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec.képz., magyar-orosz-finnugor szak/ hétfő
déli 12-2-ig a III.sz. tanteremben,
D/ csoport /magyar-orosz szak 4.csoport, magyar-oroszmagyar nyelvtörténet spec*képz., magyar-orosz-általános nyelvészet szak/ kedd de. 8-10-ig a lektori
előszobában,
E/'csoport /magyar-történelem-régészeti spec.képz.,
magyar-történelem-általános és összehasonlító, irodalomtudományi spec.képz., magyar-történelem szak/ kedd
de. 10-12-ig a történeti szemináriumban.
Vezető: BICSKEI DEZSŐKÉ adjunktus.
Szótörténeti és szóföldrajzi vizsgálatok /III.éves magyar nyelvtörténeti speciális képzésben részesülőknek/. Heti 1 óra.
, Később meghatározandó időben ós helyen.
;
Vezető: Dr. SZABÓ JÓZSEF docens.
A nyelvfejlődés dialektikája /III. éves magyar nyelvtörténeti' speciális kepzésben részesülöknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időbén és helyen.
Vezető: később megbizandó előadó.
M
Latin nyelvi alapismeretek /II, éves magyar nyelvtörténeti speciális
kepzésben részesülőknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr". MARÓTINÉ dr. KORCHMÁROS VALÉRIA adjunktus.
Történeti alaktani kérdések /IV. éves magyar nyelvtörténeti speciális
képzésben részesülőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. VELCSOVNÉ dr. TÓTH KATALIN tanszékvezető docens.
Történeti mondattan /IV. éves magyar nyelvtörténeti speciális képzésben részesülőknek/. Heti 2 óra. Később' meghatározandó
időben és helyen.
Vezető: Dr, KOLLÁIIYI TERÉZIA adjunktus.
Ajánlott speciális kollégiumok és szemináriumok
Szakszeminárium /szakdolgozatkészitőknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. VELCSOVNÉ dr. TÓTH KATALIN tanszékvezető docens
Dr. SZABÓ JÓZSEF docens
Dr. MARÓTINÉ dr. KORCHHÁROS VALÉRIA adjunktus
Dr. BÉKÉSINÉ dr. FEJES KATALIN adjunktus.

Az egyszerű

17

-.

és

az összetett mondatok közötti átmeneti típusok /III-XV.
éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.

Vezető: Dr. KOLLÁNYI TERÉZIA adjunktus.
A számítógépes nyelvészet szintaktikai kérdései /III-IV. éveseknek/.
Heti 2 éra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. BÉKÉSINÉ dr. FEJES KATALIN adjunktus.
Török nyelvek és népek /I. éves magyar szakosoknak/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. RÓNA-TAP ANDRÁS egyetemi tanár.
Latin művelődéstörténeti olvasmányok /magyar nyelvtörténeti speciális
képzésben részesülőknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó
időben ós helyen.
, Vezető: Dr. HDFFMANN ZSUZSANNA tudományos munkatárs.
Közigazgatási fogalmazványok nyelvi megformálása /I-V. éveseknek/. Heti
. l ó r a . Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: később megbízandó előadó.
(
b/Fi-nnugor
P

n y e l v é s z e t

Finnugor szeminárium /I. éves magyar szakosoknak/. Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak 4. csoport/ kedd du.
3-4-ig a nyelvészeti szemináriumban,
B/ csoport /magyar-történelem szak 5. csoport/ kedd du.
, 4_5_ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. JARURIK TAMAS adjunktus.
0/ csoport /magyar.latin, magyar-német, magyar-francia,
magyar-olasz szak/ péntek de, 11-12-ig a nyelvészeti
szemináriumban,
D/ csoport /magyar-angol szak/ kedd du. 5-6-ig az új
nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: T. SZALAC3EK MARGIT tanársegéd.
E/ csoport /magyar-orosz szak/ péntek dp. 10-11-ig a
,
nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. JANURIK TAMÁS adjunktus.
A magyar nyelv finnugor alapjai /II, éves magyar szakosoknak/. Heti 2 óra.
Szerda de. 10-12-ig az I'.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. MIKOLA TIBOR tanszékvezető egyetemi tanár.

«

-
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Finnugor nyelvészet /V. éves finnugor szakosoknak/. H e ti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. JANURIK TAMÁS adjunktus.
Finnugor nyelvészeti szeminárium /V. éves finnugor szakosoknak/. Heti
1 ora. Kesobb meghatározandó időben és' helyen.
Vezető: T. SZA1ACSEK MARGIT tanársegéd.
Lapp nyelv /V. éves finnugor szakosoknak/. HetLl óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. ICEKOLA TIBOR tanszékvezető egyetemi tanár.
Általános nyelvészet /V. éves finnugor szakosoknak/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
,
Előadó: T. SZALACSEK MARGIT tanársegéd.

v

Finnugor nyelvészet /III-IV, éves finnugor szakosoknak/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen. '
Előadó: Dr. MIKOLA TIBOR tanszékvezető egyetemi tanár.
Finnugor nyelvészeti szeminárium /III-IV. éves finnugor szakosoknak/.
Heti 1 óra. Kesobb meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. JANURIK TAMÁS adjunktus.
>
i
Finn nyelv /IV. éves magyar-finnugor és magyar-angol-finnugor szakosoknak/. Heti 4 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: IRMELI KNÍIVILA lektor.
Finn nyelv /IV. éves magyar-orosz-finnugor szakosoknak/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: IRMELI KNIIVTLA lektor.

1

Vogul nyelv /IV. éves magyar-orosz-finnugor szakosoknak/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
•
Vezető.: Dr. MIKOLA TIBOR tanszékvezető egyetemi tanár.
Finn nyelv /III. éves finnugor szakosolmak/. Heti 2 éra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: IRMELI KNÍIVILA lektor.
Osztják nyelv /III. éves finnugor szakosoknak/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Vezető: T. SZALACSEK MARGIT tanársegéd.
Ajánlott speciális kollégiumok
A finn irodalom története /finn nyelven/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: IRMELI KNÍIVILA lektor.
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Finn társalgási gyakorlatok /III. éves finnugor szakosoknak/. Heti 2
óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: XRMELI K2TIIVILA lektor.
Finn nyelv középhaladóknak /bármely szakosoknak/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. JANURIK TAMÁS adjunktus.
c
•
'
Finn nyelv kezdőknek /bármely szakosoknak/.- Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: T.. SZALA'CSEK MARGIT tanársegéd.
Észt nyelv középhaladóknak /bármely szakosoknak/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Vezető: KOVÁCSNÉ WITTENBERGER ANNA meghívott előadó.
Mordvin nyelv /bármely szakosoknak/. Heti 2i óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Vezető: Dr. MIKOLA TIBOR tanszékvezető egyetemi tanár.

c / A l t a j i s z t i k a
Török nyelv kezdőknek /altajisztikára szakosodni kivánó hallgatóknalc/. Heti 4 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: TORMA JÓZSEF adjunktus.
Bevezetés az alta.jisztikába /altajisztikára szakosodni' kivánó hallgatóknak/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és he
lyen.
Vezető: NAGY ÉVA tudományos segédmunkatárs.

f
Leiró török nyelvtan /II. éves altajisztika szakosoknak/. Heti 1 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: NAGY ÉVA tudományos segédmunkatárs.
Török nyelv haladóknak /II-IV. éves altajisztika szakosoknak/. Heti
4 óra. Kesőbh meghatározandó időben és helyen.
Vezető: TORMA JÓZSEF adjunktus.
Török szövegolvasás és elemzés /II-IV. éves altajisztika szakosoknak/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: MOLNÁR ÁDÁM tudományos segédmunkatárs.
Szeminárium /II-V. éves altajisztika szakosoknak/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Vezető: TORMA JÓZSEF adjunktus.

-

20

-.

r
_
f
Az altaji népek története /II. éves altajisztika szakosoknak/. Heti
2 ora. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: ZIMONYI ISTVÁN gyakornok.
Összehasonlitó török történeti nyelvtan /III-TV* éves altajisztika
szakosoknak/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: TORMA JÓZSEF adjunktus. '
Egy finntigor nyelv /III. éves altajisztika szakosoknak/. Heti 2
óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: később megbizandó

előadó.

Perzsa nyelv /IV-V. éves altajisztika szakosoknak/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: ZIMONYI ISTVÁN gyakornok.
Az altaji népek vallástörténete /III. éves altajisztika szakosoknak/.
Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: MOLNÁR ÁDÁM, tudományos segédmunkatárs.
Altáji irodalomtörténet /IV. éves altajisztika szakosóknak/. Heti
™
'
1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
El5adój NAGY ÉVA tudományos segédmunkatárs.
Az altaji népek mai helyzete /IV. éves altajisztika szakosoknak/.
Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: ZIMONYI ISTVÁN gyakornok.

<

•

Ajánlott speciális kollégiumok
Történeti szövegolvasás /II-IV. éves altajisztika szakosoknak/.
Heti 2 óra. Később méghatározandó időben és helyen.
. Vezető: ZIMONYI ISTVÁN gyakornok.
Altajisztika vonatkozású kinai szövegek olvasása /altajisztika és
bármely szakos hallgatóknak/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
,Vezető: CSERESNYÉSI LÁSZLÓ tanársegéd.
»
C3agatáj szövegolvasás. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Vezető: NAGY» ÉVA tudományos segédmunkatárs.
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d / Á l t a l á n o s
n y e l v é s z e t

és

a l k a l m a z o t t

Bevezetés a nyelvtudományba /I.éves magyar szakosoknak/. Heti 2 óra.
Szerda deli 12-2-ig a VII.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KÁROLY SÁNDOR tanszékvezető egyetemi tanár.
Általános és alkalmazott nyelvészet szakosoknak kötelező ,
speciális kollégiumként mások is látogathatják
Szemantika, szemiotika /II-III.éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KÁROLY SÁNDOR tanszékvezető egyetemi tanár.
\

.

•

Nyelv és logika /II-III. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghdározandó
időben és helyen.
.

Előadd: MALECZKI MÁRTA tanársegéd.

Pszicholingvisztika /II-III.éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatác
rozandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. LENGYEL ZSOLT docens.
Rendszerelmélet /II-III.éveseknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. CSAPÓ BENŐ adjunktus.

«

A nyelvtudomány története /IV-V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KÁROLY SÁNDOR tanszékvezető egyetemi tanár.
A világ nyelvei /IV-V.éveseknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. THÁLOS ENDRE tudományos segédmunkatárs.
Kutatási gyakorlat /IV-V.éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben ós helyen.
j
Vezető: Dr. KÁROLY SÁNDOR tanszékvezető egyetemi tanár.
/

Speciális kiilönképzés B/ szakosok számára /akik egyik szakjukat leadták,II.éveseknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Vezető: MALECZKI MÁRTA tanársegéd.
Speciális- különképzés B/ szakosoknak, akik egyik szakjukat leadták
/IV.éveseknek/. Heti 3 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. LERCH ÁGNES adjunktus.

-
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/

Speciális különképzés B/ szakosoknak, akik egyik szakjukat leadták
/IV. éveseknek/. Heti 3 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. LERCH ÁGNES adjunktus.
Speciális különképzés B/ szakosoknak, akik egyik szakjukat leadták
7v . éveseknek/. Heti í óra. Később meghatározandó időben és helyen.

Vezető: MAIECZKE MÁRTA tanársegéd,

e/ M a g y a r

i r o d a l o m

A magyar irodalom a XVI. században /I. éveseknek/. Heti 1 óra. Hétfő
• déli 12-1-ig a VII.sz. tanteremben.
Előadó: KESERŰ
BÁLINT tanszékvezető egyetemi tanár.
>
Szeminárium régi magyar irodalomból /I. éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport szerda du. 3-5-ig a II.sz. tanteremben.
Vezető: BALÁZS MIHÁLY docens.
B/ csoport szerda du. 3-5-ig az irodalmi olvasóteremben
Vezető: KESERŰ BÁLINT tanszókvezető egyetemi tanár.
C/ csoport szerda du. 3-5-ig a IV.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. ÖTVÖS PÉTER adjunktus.
D/ csoport csütörtök déli 12-2-ig a X.sz. tanteremben.
Vezető: BALÁZS MIHÁLY docens.
E/ csoport csütörtök déli 12-2-ig a II.sz. tanteremben.
Vezető: KESERŰ BÁLINT tanszékvezető egyetemi tanár.
F/ csoport csütörtök déli 12-2-ig a IX. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. ÖTVÖS PÉTER adjunktus.
Bevezetés az irodalomtudományba /I. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport péntek déli 12-2-ig a francia szemináriumban
Vezető: BALÁZS MIHÁLY docens.
B/ csoport péntek déli 12-2-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. SZAJBÉLY MIHÁLY adjunktus,
C/ csoport péntek déli 12-2-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. KANYÓ. ZOMÁNdocens.

-
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A magyar irodalom története. Bevezetés /I.éves külföldi hallgatóknak/.
• • H e t i ^ 3 óra. Késóhh meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. ÖTVÖS PÉTER adjunktus.
A felvilágosodáskori irodalmunk problémái /II*éveseknek/. Heti 1 éra.
/Kéthetenként 2 órában tartva./ Kedd déli 12-2-ig az
I.sz, tanteremben.
Előadó: Dr. CSETRI LAJOS docens.
Szeminárium a felvilágosodás magyar irodalmából /II.éveseknek/. Heti
2 óra.
A/ csoport /magyar-törtónelem/l szak/ hétfő de. 10-12-ig
az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. CSETRI LAJOS docens.
B/ csoport /magyar-történelem/II szak/ hétfő de. 10-12-ig
a II.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. KUKOVECZNÉ dr. ZENTAI MÁ|IA adjunktus.
C/ csoport /magyar-történelem/Ili, magyar-latin szak/
hétfő de. 10-12-ig a III.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. SZAJBÉLY MIHÁLY adjunktus.

i
D/ csoport /magyar-német, magyar-angol, magyar-francia,
magyar-olasz szak/ hétfő du.3-5-ig az irodalmi olvasóteremben.

Vezető: Dr. CSETRI LAJOS docens.
E/ csoport /magyar-német, magyar-angol, magyar-»francia,
magyar-olasz szak/ "hétfő du. 3-5-ig a II.sz, tanteremben.
Vezető: Dr. SZAJBÉLY MIHÁLY adjunktus.
F/ csoport /magyar-orosz/I szak/ kedd de. 8-10-ig
a III,sz. tanteremben.
Vezető: Dr. KUKOVECZNÉ dr. ZENTAI MÁRIA adjunktus.
G/ csoport /magyar-orosz/II szak/ kedd de. 8-10-ig
a lektori tanteremben.
Vezető: Dr. SZAJBÉLY MIHÁLY adjunktus.
A magyar irodalom története.Bevezetés /II.éves külföldi hallgatóknak/.
Heti 3 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KUKOVECZNÉ dr. ZENTAI MÁRIA adjunktus.
Arany János és kora An.éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd déli 12-2-ig
a VII.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. NACSÁDY JÓZSEF docens.
Esztétika /III.éveseknek/. Heti 2 <5ra. Péntek de. 10-12-ig az I.sz.
tanteremben.
1

Előadó: Dr. KISS LAJOS docens.

-

24 - .

Szemináriumok a XIX. század II. felének magyar Irodalmából /III. éveseknek/.
Heti 2 óra.
'
.
A/ csoport /magyar-angol-régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec. képz., magyar-angol szák/ kedd de.
10-12-ig a III.sz. tanteremben,
B/ csoport /magyar /külföldi/, magyar-latin, magyarnémet-általános és alkalmazott nyelvészet, magyarnémet, magyar-francia, magyar-olasz szak/ csütörtök de. 8-10-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. BARANYAI ZSOLT adjunktus.
C/ csoport /magyar-történelem szak 3«csoport, magyartörténelem-általános és alkalmazott nyelvészét szak/
csütörtök de. 10-12-ig az irodalmi olvasóteremben,
D/.csoport /magyar-történelem szak 4.csoport, magyartörténelem-általános és alkalmazott nyelvészet szak/
kedd de. 8-10-ig az irodalmi olvasóteremben.
• Vezető: Dr. NACSÁDY JÓZSEF docens.
E/ csoport /magyar-orosz szak/ kedd du. 3-5-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. BARANYÁI ZSOLT adjunktus.
Előadások a XX.századi magyar irodalomból /IV.éves magyar /külföldi/, •
magyar-finnugor, magyar-német, magyar-angol, magyarangol-finnugor, magyar-francia, magyar-olasz, magyap.olasz-általános és alkalmazott nyelvészet szak/
péntek déli 12-2-ig a II.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. BATA IMRE docens.
Ady és kora /IV. éves magyar-történelem, magyar-történelem-általános és
összehasonlító irodalomtudományi spec.kspz., magyartörténelem-régészeti spec.képz., magyar-latin, magyarlatin-magyar nyelvtörténet spec.képz., magyar-orosz
szak 3-4* csoport, magyar-orosz-régi magyar irodalom
és irodalomelmélet spec.képz., magyar-orosz-finmígor,
magyar-orosz-magyar nyelvtörténet spec.képz., magyar-,
történelem-általános és alkalmazott nyelvészet szak/
kedd déli 12-2-ig a III.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KRAJKÓ ANDRÁS docens.
Szemináriumok a. XX. századi magyar irodalomból /IV. éveseknek/. Heti 2
óra.
A/ csoport /magyar /külföldi/, magyar-angol, magyarangol-finnugor szak/ csütörtök déli 12-2-ig az
irodalmi olvasóteremben,
B/ csoport /magyar-francia, magyar-olasz, magyar-olaszáltaiános és alkalmazott nyelvészet szak/ péntek
de. 8-10-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. PAPP ISTVÁN adjunktus.

C/ csoport /magyar-finnugor,' magyar-latin, mágyar-latinmagyar^nyelvtörténet spec.képz., magyar-német szak/
csütörtök de. 8-10-ig a III.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. SZIGETI LAJOS adjunktus.
D/ csoport /magyar-orosz szak 3.csoport, magyar-oroszrégi magyar irodalom és irodalomelmélet spec.képz.,
magyar-orosz-finnugor szak/ kedd de. 10-12-ig az
irodalmi olvasóteremben.
Vezető:
Dr.1 KRAJKÓ ANDRÁS docens.
•
E/ csoport /magyar-orosz szak 4«csoport, magyar-oroszmagyar nyelvtörténet spec.képz. , magyar-orosz-általános
és alkalmazott nyelvészet szak/ szerda de. IO-12-ig
az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ docentí.
F/ csoport /magyar-történelem-általános és összehasonlító irodalomtudományi spec.képz., magyar-történelemrégészeti spec.képz,, magyar-történelem szak/ hétfő
déli 12-2-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. ILIA MIHÁLY mb. tanszékvezető docens.
Előadások a mai magyar irodalomból A.éveseknek/. Heti 2 óra. Péntek
du. 3-5-ig az irodalmi olvasóteremben.
Előadó: Dr. KISS LAJOS docens.
Szeminárium a mai magyar irodalomból /V»éveseknek/. Heti 2 óra.
Péntek du. 5-7-ig az irodalmi olvasóteremben.
Vezető: Dr. KISS LAJOS docens.
Az irodalomtudomány története/V.éveseknek/.' Heti 2 óra. Hétfő du.
, '
3-5-ig a III.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KRAJKÓ ANDRÁS docens. Film-és színházesztétika A.éveseknek/. Heti 1 óra. Kedd du. 2-3-ig
az I.sz. tanteremben.
Előadók: GRUBER LÁSZLÓ ny.adjunktus
Dr. KOVÁCS MIKLÓSNÉ meghivott előadói .

Ajánlott speciális kollégiumok
*
A reformáció irodalma /II-IV.éves régi magyar irodalom és irodalomelmélet .speciális képzésben részesülőknek kötelező/.
Héti 3 óra.Később meghatározandó -időben és helyen.
Előadó: BALÁZS MIHÁLY docens.
Történeti poetica /II-IV.éves régi magyar irodalom és irodalomelmelet speciális képzésben részesülőknek kötelező/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. SZÖRÉNYI LÁSZLÓ aójunktus. .

\
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Magyar szentek legendái /szövegolvasás//régi magyar irodalom és irodalomelmélet spec. képz.részesülőknek nyomatékosan ajánlott/. Ileti
2 óra. Később- meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. .KARÁCSONYI BÉLA c. docens.
Szakszeminárium irodalomelméleti témákból /szakdolgozóknak/. Heti 2
óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr.'CSETRI LAJOS docens.
Magyarországi német irodalom /szövegolvasás/. Heti 3 óra. Később
meghatározandó időben éc helyen.
Vezetők: Dr. ÖTVÖS PÉTER adjunktus
Dr. VIZKELETY ANDRÁS meghívott előadó.
Az irodalmi kritika /elvi éa módszertani kérdések/Zszeminárium I-V.
éveseknek/. Heti 3 óra. Később meghatározandó időben
és helyen. .
Vezetők: Dr. KUKOVECZNÉ dr. ZENTAI MÁRIA adjunktus
Dr. SZAJBÉLY ÍÍIHÁLY adjunktus.

' '

Az Illyés-vers esztétikuma.Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyení
Előadó: "Dr. KISS LAJOS docens.
A külföldi magyar irodalom története.Heti 2, óra. Később meghatározandó
időben és helyen,.
Előadó: Dr. ILIA MIHÁLY mb. tanszékvezető docens.
A sematizmus a magyar irodalomban. He ti 2 óra. Később meghatározandó
időben es helyen.
Előadó: Dr. ILIA MIHÁLY mb. tanszékvezető docens.
Romantika és realizmus a XIX. század második felének magyar prózájában.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. NACSÁDY JÓZSEF docens.
Angolszász irodalmi hatások a századelő magyar költészetében.Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és.helyen.
Előadó: Dr. PAPP ISTVÁN adjunktus.

!

Irodalomkritikai gyakorlat ok. He ti 2 óra. 'Később meghatározandó
időben es helyen.
Vezető: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ docens.
"A csöndbe törnek a dalok" /József Attila költészete 1932-37/.Heti 2
óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. SZIGETI LAJOS adjunktus.Textológiai problémák.Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Előadó: Dr. PÉTER LÁSZLÓ meghivott e"lőadó.

i
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VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Magyar•szakosoknak
Kollokvium
v

v

Bevezetés az irodalomtudományba /I.éveseknek/
Bevezetés a nyelvtudományba /I.óveseknek/
A magyal' nyelv finnugor alapjai /II.
éveseknek/
•
A mai magyar nyelv /III.éveseknek/ v
Esztétika /III.éveseknek/
A nyelvfejlődés dialektikája /III.éves
magyar nyelvtörténeti spec.képz. részesülőknek/
'
Történeti mondattan /IV. éves magyar
nyelvtörténeti spec.képz. részesülőknek/

•Beszámoló

A XX.századi magyar irodalom /IV,éveseknek/
Az irodalomtudomány története /V.éveseknek/

Gyakorlati f1 egy

Leiró magyar hangtan, /I. éveseknek/
Finnugor szeminárium /I.éveseknek/
Szeminárium régi magyar irodalomból
/I.éveseknek/
Nyelvtörténeti gyakorlatok /II.éveseknek/
Szemihárium a felvilágosodás magyar irodalmából /II.eveseknek/
Szemináriumok a XIX.sz, második felének
magyar irodalmából. /III, éveseknek/
Nyélvészeti szeminárium /III-IV.éveseknek/
Nyelvművelés /IV.éveseknek/
Stilisztika /IVí, éveseknek/
Szemináriumok a XX.századimagyar irodalomból /XV,éveseknek/
Gyakorlatok a magyar nyelv és"Irodalom
tanitás módszertana köréből /IV.éveseknek/
Szótörténéti és szóföldrajzi vizsgálatok
/III.éves magyar nyelvtörténet speciális
képzésben részesülőknek/
Történeti poetica és bármilyen latin speciális szeminárium /régi magyar irodalom
és irodalomelmélet speciális képzésben
részesülőknek/

Finnugor -szakosoknak
Gyakorlati jegy

í
Osztják nyelv /III.éveseknek/
Finn nyelv /III»-IV. éveseknek/
Vogul nyelv /IV.éveseknek/
Lapp nyelv /V.éveseknek/
Általános nyelvészet /V.éveseknek/

.
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Altájisztika szakosoknak
Kollokvium

Török nyelv kezdőknek /altajisztikára
szakosodni kivánó hallgatóknak/
Bevezetés az altajisztikába /altajisztikára szakosodni kivánó hallgatóknak/
Az al.taji népek története /II. éveseknek/
Altáji irodalomtörténet /IV.éveseknek/
Altáji népek összehasonlító történeti
nyelvtana./III-IV.éveseknek/

Gyakorlati jegy

Török nyelv haladóknak/ beszédgyakorlat
II-IV.éveseknek/
Török nyelv haladóknak /szövegolvasás
II-V.éveseknek/
Török szövegolvasás és elemzés /III-V.
éveseknek/
Egy finnugor nyelv /III.éveseknek/
Szeminárium /II-V.éveseknek/

Általános és alkalmazott nyelvészet szakosoknak
Kollokvium

A világ nyelvei /IV-V,éveseknek/
Nyelv és logika /II-III.éveseknek/
Rendszerelmélet./II-III,éveseknek/

Gyakorlati jegy

Speciális' képzés /II-IV-V.éveseknek/

Angol és orosz forditó-tolmács szakosoknak
Gyátnrlati jegy

Helyes magyar beszéd /IV.éveseknek/

IV. ÁLTALÁNOS ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOM
Antik irodalom /I.éves magyar szakosoknak/. Heti 2 óra. Péntek du.
3-5-ig az I.sz. tanteremben.
Előadó: később megbizandó előadó.
A XVII-XVIII.század irodalmának stjlusáramlatai /II.éves magyar-történelem, magyar-orosz szakosoknak/. Heti 2 óra. Péntek
de. 8-10-ig a IX.sz. tanteremben..
Előadó: Dr. VAJDA GYÖRGY MIHÁLY tanszékvezető egyetemi tanár.
A felvilágosodás irodalma Európában /II.éves magyar /külföldi/, magyarnemet, magyar-angol, magyar—francia, magyar—olaszfmagyar—
latin szakosoknak.Heti 2 óra. Kedd'de. 10-12-ig -a IX. sz.
tanteremben.
Előadók: Dr. FRIED ^ISTVÁN docens
Dr. PÁL JÓZSEF adjunktus.
A kritikai realizmus és a naturalizmus /III.éves magyar szakosoknak/.
Heti 2 óra. Csütörtök déli 12-2-ig a VII.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. JAKÓCS DÁNIEL docens.
A modern irodalom kezdete Európában /TV.éves magyar szakosoknak/. +
Heti 2 óra. Szerda déli 12-2-ig a IX.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. JAKÓCS DÁNIEL docens.

,

Fejezetek a XX.század irodalmából /IV.éves magyar szakosoknak/. +
Heti 2 óra. Kedd du. 3-5-ig a IX.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. FRIED ISTVÁN docens.

+ Választható kollégium!

Ajánlott speciális kollégiumok

*"

-'
i
•
Az összehasonlító irodalomtudomány elvi-elméleti kérdései, irodalomelmélet /elsősorban szakdolgozatkészitőknek, doktorjelölteknek,'összehasonlitó irodalomtudomány speciális képzésben részesülőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Előadó: Dr. VAJDA 'GYÖRGY MIHÁLY tanszékvezető egyetemi tanár.
Az összehasonlító irodalomtudomány problémái /összehasonlító irodalonrtudoraány speciális képzésben részesülőknek, valamint
I-V.éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: Dr. FRIED ISTVÁN docens.

-
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V
Összehasonlítás és műfordítás /összehasonlító irodalomtudomány speciális lcepzesben .részesülőknek, valamint' I-V. éveseknek/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
"Előadó: Dr. FRIED ISTVÁN docens.
Összehasonlító irodalomelemzés /III-IV.éveseknek/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. JAKÓCS DÁNTEL docens.

/

Az orosz századforduló /III-IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. JAKÓCS DÁNIEL docens.
Reneszánsz ikonológiai problémák /I-V.éveseknek/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. PÁL JÓZSEF adjunktus.
Az itáliai humanizmus°/I-V. éveseknek/. Heti 2 ói^. Később meghatározan4
dó időben és helyen.
Előadó: Dr.'PÁL JÓZSEF adjunktus.
Az összehasonlító irodalomtudomány története /I-V. éveseknek/. Heti
2 óra. Kesobb meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. PÁL JÓZSEF adjunktus.

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
Magyar szakosoknak
Kollokvium

Antik irodalom /I.éveseknek/
A XIXíszázadI realizmus,".szimbolizmus,
naturalizmus /III.éveseknek/

Összehasonlító irodalomtudományi« speciális képzésben részesülőknek
Kollokvium

1

Két szabadon választott tárgy az összehasonlító irodalomtudomány köréből.

<
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V. TORTENELEM

Magyarország története az Árpádok korában /I.éveseknek/. Heti 2 éra.
ÍPŐntek de. 10-12-ig. a VII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KRISTÓ GYULA tanszékvezető egyetemi tanár;
Szeminárium az Árpád-kori magyar történelem tárgyköréből /I*éveseknek/.
, + Heti 2 óra.
/
* A/ csoport /masrar-történelem szak 4.csoport/ csütörtök, de. 8-10-ig a magyar történeti szemináriumban,
B/ csoport /magyar-történelem szak 5.csoport/ "csütörtök de. 10-12-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. PETROVICS ISTVÁN adjunktus.
C/ csoport /történelem'-latin, .történelem-német, történelem-angol, történelem-francia, történelem-olasz
szak/ pqptek du. 3-5-ig a latin szeraináriumban,
D/ csoport /történelem-földrajz szak/ hétfő du. 3-5-ig
a Gazdaságföldrajzi Tanszék tantermében.
Vezetői KORDÉ ZOLTÁN tudományos segédmunkatárs/
Bevezetés Európa őstörténetébe /I.éveseknek/. Heti 1 óra. Szerda de.
8-9-ig a VII.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. TROGMAYER OTTÓ c. docens.
>
i
Fejezetek az ókori görögség történetéből /I.éveseknek/. Heti 2 óra.
Szerda de. 9-11-ig a VII.sz. tanteremben.
i

• •

" Előadó: Dr. MARÓTI EGON tanszékvezető e^etemi tanár.
Görög történeti szeminárium /I.éveseknek/. + Heti 2 óra.
A/ csoport /történelem-orosz szak/ hétfő dü. 3-5-ig
a IV.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. CZUTH BÉLA adjunktus,
B/ csoport /törtőnelem-orosz szak/ hétfő du. 3-5-ig "
a történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. HOFFMANN ZSUZSANNA tudományos munkatárs.
Régészeti emlékek Magyarországon /I. éves t.Örténelem-földrajz szakosoknalc/. + Heti 2 óra. Hétfő de. 8-10-ig az Éghajlattani
- Tanszék tantermében. '
.
Vezető: GALÁNTHA MÁRTA tanársegéd.

l

Bevezetés a történettudományba /előadás gyakorlatokkal I.éveseknek/.
Heti 1 + 1 óra.
Előadás péntek de. 8-9-ig a VII.sz. tanteremben.
Előadók: Dr. MAKK FERENC dőcens
,
Dr. BODONYI ILONA tudományos munkatárs.

-
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A/ csoport /magyar-történelem szak 4.csoport/ kedd du.
4-5-ig a IV. sz. tanteremben,
B/ csoport /magya?-történelem szak 5.csoport/ kedd du.
3-4-ig a IV.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. MAKK FERENC docens.
C/ csoport /történelem-földrajzJszaft/ kedd de. 11-12-ig
a latin szemináriumban,
D/ csoport /történelem-orosz szak/ péntek déli 12-1-ig
a magyar történeti szemináriumban,
E/ csoport /történelem-latin, történelem-német, történelem-angol, történelem-francia, történelem-olasz
szak/ péntek du. 5-6-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. BODONYT ILONA tudományos munkatárs.
Latin nyelv kezdőknek /I. éveseknek/. Heti 1 éra.
A/ csoport /magyar-történelem szak 4-5.csoport/kedd
du. 5-6-ig a VTI.sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-német, történelem-angol, történelem-francia, történelem-olasz, történelem-orosz
szak/ kedd du. 7-8-ig a latin szemináriumban,
C/ csoport /történelem-földrajz szak/ hétfő du. 2-3-ig
a Gazdaságföldrajzi Tanszék tantermében.
"

Vezető: Dr. SZIGETINÉ d*. GALÁNTAI ERZSÉBET adjunktus.

Latin auctorolvasás /középiskolai latin előtanulmányokkal rendelkező
I.eveseknek/. Heti 1 éra. Péntek du. 6-7-ig a latin
szemináriumban.
Előadó: Dr. OLAJOS TERÉZIA - mb, docens.
Magyarország története a XVI-XVII. században /II. éveseknek/. Heti 2
óra. Hétfő de. 8-10-ig a VII. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. SZÁNTÓ IMRE egyetemi tanár.
A XVI-XVII. század magyar történetének forrásai éa irodalma /szeminárium II. éveseknek/. + Heti 2 óra.
A/" csoport Jcedd du. 3-5-ig a magyar történeti szemináriumban,
B/ csoport szerda du. 3-5-ig a Gazdaságföldrajzi Tanszák
tantermében.
Vezető: Dr. RÁKOS ISTVÁN adjunktus.
Római történeti szeminárium /II. éveseknek/. + Heti 2 óra.
A/ csoport kedd du. 5-7-ig a IV.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. CZUTH BÉEA adjunktus.

-
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B/ csoport kedd du. 5-7-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. HOFFIvlANN ZSUZSANNA tudományos munkatárs.

(

A feudalizmus kialakulásának és fejlődésének típusai a XV._ század végéig
/ I I . éveseknek/. Heti 3 óra. Péntek déli 12-3-ig a V I I . sz,.
tanteremben,
'
'
Előadók: Dr. GYIME3I SÁNDOR docens
Dr. VARGA ILONA docens.
Az oroszországi feudalizmus sajátos vonásai a IX-XV. században /szeminárium II. éveseknek/. + Heti 2 óra. Péntek dU. 3- 5-ig
í
a II,ss. tanteremben.
Vezető : Dr." - VARGA ILONA docens.
Gazdaság, társadalom, és kulturált a középkori Kelet-Európában /szeminárium II.éveseknek/. + Heti 2 óra. Péntek du. 5-7-ig
a VII.sz, tanteremben.
Vezető: Dr. VARGA ILONA docens.
A feudalizmus kialakulásának és fejlődésének fő kérdései /szeminárium
II.éveseknek/, + Heti 2 óra. Péntek du. 3-5-ig a lektori
tanteremben.
Vezető: Dr. ANDERLE ÁDÁM tanszékvezető docens.
Gyarmati berendezkedés Latin-Amerikában /szeminárium II.éveseknek/. +
Heti 2 óra. Péntek du. 5-7-ig a lektori tanteremben.
i

Vezető: Dr. ANDERLE ÁDÁM tanszékvezető docens,

-

Barokk és rokokó ./II.éveseknek/. Heti 1 óra. /Kéthetenként 2 órában
tartva./ Hétfő du. 5-7-ig a IV,sz; tanteremben.
Előadó: LELKES ISTVÁN meghívott előadó.
Latin forrásolvasás /II.éveseknek/. Heti 1 óra..
A/ csoport /magyai*-történelem szak 4— 5 v csoport /szerda
du, 5-6-ig a IV.sz. tanteremben,
. •
B/ csoport /történelem-német, történelem-angol, történelem-francia, tö.rténelem-orosz szak/ szerda du. *
1-2-ig a latin szemináriumban,
/
C/ csoport /történelem-földrajz szak/ hétfő du, 4-5-ig
az Éghajlattani Tanszék tantermében.
Vezető: TURINÉ dr. DÉR TERÉZIA adjunktus.
Történelmi szeminárium Magyarország története 1790—1867 témakörből
/III.éveseknek/. Heti. 2 óra. /Kéthetenként 4'órában
tartva./
A/ csoport péntek du. 1-5-ig a maQrar történeti szemináriumban,
B/ csoport péntek du. 1-5-ig a magyar1 történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. NAGY LAJOS adjunktus.

>
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Fejezetek Kelet-Európa újkori történetéből /III. éveseknek/. Heti 1 óra.
Szerda du. 4-5-ig a VII.sz. tanteremben.
Előadók: Dr. CSATÁRI DÁNIEL tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. HEGYI ANDRÁS adjunktus
Dr. RAFFAY ERNŐ tanársegéd.
Az Amerikai Egyesült Államok története a párizsi békétől az első világháború végéig /1783—1918//III.éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd de. 10-12-jg
a VII.sz. tanteremben.
Előadó: SZÉKELY LAJOS docens.
A XIX.éa a XX. század művészete /III. éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda
du. 5-7-ig a VII.sz. tanteremben.
o
Előadó: LELKES ISTVÁN meghívott előadó.
Fejezetek az ellenforradalmi Horthy-rendszer történetéből /IV.éveseknek/.
,
++ Heti 2 óra. Hétfő de. 10-12-ig a VII. sz. tan i-.m-emben.
Előadó: Dr. SERFŐZŐ LAJOS tanszékvezető egyetemi tanár.
Az ellenforradalom hatalomra jutába és a konszolidáció Magyarországon
/XV.éveseknek/. + Heti 2 óra. /Kéthetenként4 órában
tartva./Hétfő du. 3-7-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. SERFŐZŐ LAJOS tanszékvezető, egyetemi tanár.
A magyar progresszió ellentétei és egységtörekvései /ig?;3--1947A
/IV.éveseknek/. ++ Héti "2óra. Csütörtök déli 12-2-ig
a IV..sz. tanteremben.
Előadó: Dr. SOMLYAI MAGDOLNA tudományos főmunkatárs.
A népi demokratikus átalakulás történetének fő társadalmi, politikai
felte telei Magyarorszagoh /1944—45/. Heti 2 óra. /Kéthetenként 4 órában
tartva./ Péntek du,. 3-5-ig .a tört'énti szemináriumban.
Vezető: Dr1. SOMLYAI MAGDOLNA tudományos főmunkatárs.
Fejezetek Kelet-Európa legújabbkori történetéből /IV.éveseknek/. Heti
1 óra. Szerda du. 3-4-ig a VII.gz. tanteremben.
Előadók: Dr. CSATÁRI DÁNIEL tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. ANDERLÉNÉ dr. SAJTI ENIKŐ adjunktus
Dr. RAFFAY ERNŐ tanársegéd.
Válogatott fejezetek Nyugat-Európa és az Amerikai Egyesült Államok
legújabbkori történetéből /1918--1939//IV. éveseknek/. Heti 2 óra.
Szerda de. 10-12-ig a IV.sz. tanteremben.
Előadók: SZÉKELY LAJOS docens
Dr. HEGYI ANDRÁS adjunktus
Dr. KARSAI LÁSZLÓ adjunktus
Dr. KÖVÉR LAJOS tudományos .segédmunkatárs.

-
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Legú.iabbkori egyetemes történeti szeminárium /IV.éveseknek/. Heti
2 éra.
A/ csoport./történélem-orosz-latin "spec.képz,, történelem-régészeti spee.képz., történelem-orosz, szak/
/Kéthetenként 4 érában tartva,/ Péntek du. 3-7-ig
a történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. HEGYI ANDRÁS adjunktus.
B/ csoport /történelem-földrajz szak/ szerda du. 5-7-ig
a-Gazdaságföldrajzi Tanszék tantermében.
Vezetőt Dr. KÖVÉR IAJOS tudományos segédmunkatárs.
C/ csoport /magyar-történelem, magyar-történolem-általánoa
és összehasonlító irodalomtudomány spec.képz., magyartörténelem-régészeti Spec.képz., történelem-latin-görög,
történelem-német, történelem-angol, történelem-francia,
történelem-olasz, történelem-régészeti spec.képz.,
történelem-altajisztika szalc/ szerda, du. 4-6-ig a
történeti szemináriumban. .
Vezető; Dr. IÍARSAI LÁSZIÓ adjunktus.
*

*

Gyakorlatok a történelemtanítás módszertana köréből /IV.'éveseknek/.'
Heti"2 óra.
A/ csoport /magyar-torténelem/I szak/ szerda déli 12-24ig
a lektori előszobában,
B/ csoport '/magyar-történelem/II, magyar-történelem-általános ós összehasonlító irodalomtudományi spec.képz.,
piagyar-történelem-régészeti spec.képz., történelem- •
latin-görög, történelem-német, történelem-angol, történelem-francia, történelem-olasz,' történelem-régészeti spec.képz,, történelem-altajisztika' szak/
. péntek déli 12-2-ig a történeti szemináriumban,
C/ csoport /történelem-orosz-latln spec.képz.j történelem-orosz-rőgészeti spec.képz., történelem-orosz szak/
szerda de. 8-10-íg a magyar történeti szemináriumiban; .
• D/ csoport /történelem-földrajz szak/ hétfő déli 12-2-ig
a Gazdaságföldrajzi Tanszék tantermében.
^
Vezető: MEDZIBRODSZKY EÍ1DRE adjunktus.
' örténetlrás története /V. éveseknek/. Heti 2 óra. /Kéthetenként 4
órában tartva./
A/ csoport /magyar-történelem-latin spec.képz., magyartörténelem-régészeti spec.képz. ,magyar-történelemszak 4-5°csoport/ szerda du. 3-7-ig a magyar történeti
.szemináriumban,
.
B/ csoport /történélem-Kelet-Európa története spec.képz.,
történelem-régészeti spec.képz., történelem-latin,
történelem-német, történelem-német-latin spec.képz,,
történelem-angol, történelem-orosz szak/ szerda
du, 3-7-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető? Dr. LIPTÁK DOROTTYA.tudományos segédmunkatárs.

J
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Megjegyzés; Az V-IX. ^félévben a hallgatók félévenként heti 2 éra;
a X. félévben heti 4 óra speciális kollégiumot vagy
szemináriumot kötelesek felvenni?
Az I. és II. szigorlat előtt két-két féléven át magyar
ilietve egyetemes történeti szemináriumot kell felvenni!
Az V. félévben a III.évesek kötelesek magyar történeti
szemináriumon résztvenni, számukra ebben a félévben az
egyetémes történeti szeminárium felvétele ajánlott.

+l Választható szeminárium !
++ Választható kollégium !

Ajánlott speciális kollégiumok ás szemináriumok

. Magyar őstörténet /I. éveseknek/. Héti 1 óra. Péntek de. 9-10-ig a
VII.sz, tanteremben.
Előadó: Dr. KRISTÓ GYULA tanszékvezető egyetemi tanár.
Szeminárium középkori magyar történelemből /szakdolgozst-készitőknek/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KRISTÓ GYULA tanszékvezető egyetemi tanár.
Medievalisztikai és segédtudómányi szakszeminárium /szakdolgozat-készitőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: Dr. KARÁCSONYI BÉLA meghivott előadó. '
Kódex- és oklevélolvasás kezdőknek. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben ős helyen.
Vezető: Dr. KARÁCSONYI BÉLA meghívott előadó.
Fejezetek a magyarországi latin nyelvű irodalom történetéből. Heti 3
óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KARÁCSONYI BÉLA meghivott előadó.
/

-

Magyar szentek latin legendái./szövegolvasás/. Heti 2 óra. Később meghatározandó .időben és helyen.
Vezető: Dr. KARÁCSONYI BÉLA meghivott előadő.
Szeminárium középkori magyar történelemból/szakdolgozat-készltőknek/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető:. Dr.PETROVieS ISTVÁN adjunktus.

t
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Helytörténeti szakszeminárium /szakdolgozat-készítőknek/, Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. SZÁNTÓ IMRE egyetemi tanár.
Magyarország népeinek harca a török hódítók ellen a X7I. század második
felében /II-V.eveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
,
' Vezető: Dr. SZÁNTÓ IMRE egyetemi tanár.
feudalizmus
-keszit őknek/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
.Vezető': Dr. RÁICOS ISTVÁN adjunktus.
Abszolutizmus és rendiség "Magyarországon a XVTI, században. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. RÁKOS ISTVÁN adjunktus.
A török válság és a tizenötéves háború. Heti- 1 óra. Később méghatárózandó időben, és helyen.
• Vezető: Dr. TÓTH SÁNDOR meghívott előadó.

'

. Római történeti forráselemzés /III.éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben 03 helyen.
Vezető: Dr, IvIARQTI EGON tanszékvezető egyetemi tanár.
Újszövetség I. /történelem szakosok, minden bölcsész és jogász hallgató
számára/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Előadó: Dr, CZUTII BÉLA adjunktus.
Fejezetek a phn háborúk korának történeti forrásaiból /szövegolvasás .
történelem szakos hallgatók számára/. Heti 2 óra.
Később meghatározat),dó időben 03 helyen.
Vezető: Dr. HOFFHANN ZSUZSANNA tudományos munkatárs.
A feudális kor történeti problémái /szeminárium szakdolgozóknak/. Heti
2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr.GYIMESI SÁNDOR docens,
A középkori Oroszország az útleírások tükrében, /szeminárium szakdolgozóknak'/, Ileti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: Dr. VARGA ILONA docens.
Szeminárium szakdolgozóknak.Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Vezető: Dr. AíTDERLE ÁPÁn tanszékvezető docens.

'
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Latin-Amerika a XIX. században /Latin-Amerika története speciális
képzésben részesülőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. AHDERLE ÁDÁM tanszékvezető docens.
Spanyol nyelv kezdőknek. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: TÍMÁR ZSUZSANNA tudományos segédmunkatárs.
Portugál nyelv kezdőknek.Heti 2 óra'. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: TÍMÁR ZSUZSANNA tudományos segédmunkatárs.
Spanyol történeti szövegolvasás.Heti 2 óra. Később méghatárózandó
időben és helyen.
Vezető: TÍMÁR ZSUZSANNA tudományos segédmunkatárs,
•Fejezetek a Magyar-Osztrák kapcsolatok történetéből 1918—-1934 /IIIIV.éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. SOÓS KATALIN tudományos főmunkatárs.
A magyarországi szakszervezeti mozgalom története a dualizmus korában
, "
/III.éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. GAÍL ENDRE docens.
Magyar történeti szeminárium 1867—»1918 /III.éveseknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. GAÁL ENDRE docens.
Gazdaság- és társadalomtörténeti kérdések 1790—1848 között /III.éve~ "
seknek/. Heti 2 óra. Később méghatározandó időbea és
helyen.

c== ==

.

Előadó: Dr. NAGY LAJOS adjunktus.
A_nejnz^etisjgi_kérdés Kelet-Európa újkori történetében /III. éveseknek/.
'Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen0
t

Előadók: Dr. CSATÁRI DÁNIEL tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. HEGYI ANDRÁS adjunktus
Dr. RAFFAY ERNŐ tanársegéd.

Fa.1 özetek a népi demokratikus országok u.j- és legújabbkori' tört' létéből
/Románia0 Jugoszlávia vagy Lengyelország/ /III-IV. éveseknek// 'Heti 2
óra. Később meghatározandó időben é3 helyen.
Előadók: Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

CSATÁRI DÁNIEL tanszékvezető egyetemi tanár
ANDHRLÉNÉ dr. SAJTI ENIKŐ adjunktus
LAGZI ISTVÁN tudományos főmunkatárs
RAFFAY ERNŐ tanársegéd.
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A nemzetiségi kérdés Kelet-Európa legujabbkori történetében /IV.évesek'
nek/. Heti 2 óra. később meghatározandó időben és helyen.
Előadók: Dr. CSATÁRI DÁNIEL tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. ANDERLÉNÉ dr, SAJTI ENIKŐ "adjunktus
Dr, RAFFAY ERI-TŐ tanársegéd.
Uj- és legújabbkorl egyetemes történeti szeminárium /szakdolgozat-lcészitőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezetők: Dr. CSATÁRI DÁNIEL tanszékvezető egyetemi tanár
SZÉKELY LAJOS docens
Dr. ANDERLÉNÉ dr., SAJTI ENIKŐ adjunktus
Dr. HEGYI ANDRÁS adjunktus
Dr. RAFFAY ERNŐ tanársegéd.
A nemzetiségi kérdés a világpolitika mai folyamataiban /V.éveseknek/.
,
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és hel1,An.
Előadók: Dr. CSATÁRI DÁNIEL tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. KAR3AI LÁSZLÓ adjunktus.
Az 1848—49-93 európai forradalmak /ÍII-V.éveseknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadók: SZÉKELY LAJOS docens
Dr* HEGYI ANDRÁS adjunktus
Dr. KÖVÉR LAJOS tudományos segédmunkatárs.
A kelet-európai történeti fejlődés sajátosságai /Kelet-Európa története
speciális képzésben részesülőknek/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. ANDERLÉNÉ dr. SAJTI ENIKŐ adjunktus.
A kelet-európai történeti fejlődés sajátosságai /Kelet-Európa története
speciális kepzesben részesülöknek/. Heti 2 óra. Később
•
meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. KARSAI LÁSZLÓ adjunktus.
- Helytörténeti, szakszeminárium /szakdolgozat-készitőknek/. Heti 2 óra.
Kesobb meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. HEGYI ANDRÁS adjunktus.
Európa bronzkora /III-V.éves régészeti speciális képzésben részesülőknek/.
Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. TROGMAYER OTTÓ c. docens.
/

Középkori latin forráselemzés /II-III.évés régészeti speciális képzésben
.rá sze sülők»ok7. Heti 2 óra. Később meghatározandó időbon
és helyen.
Vezető: Dr. MARÓT! EGON tanszékvezető egyetemi tenár.
is művelődéstörténet An-V.évcs régészeti speciális
képzésben részesülőiknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. FODOR ISTVÁN docens.
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A régészeti kutatás és feldolgozás módszertana /IV-V.éves régészeti
speciális képzésben,részesülőknek/. Heti 1 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. FODOR ISTVÁN docens.
Középkori régészeti és művelődéstörténeti szeminárium /III-V.éves
régészeti speciális képzésben részesülőknek/. Heti
1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. FODOR ISTVÁN docens.
Araagyarországi régészeti kutatások története /a régészeti speciális
képzést felvenni kivánó I. éves történelem szakosoknak/.
Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: GALÁNTHA MÁRTA tanársegéd.
JT

Őskori anyagismeret /III.éves régészeti speciális képzésben részesülőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
•
Vezető: GALÁNTHA MÁRTA tanársegéd.
Bevezetés a magyarországi román kori és gótikus épiteszet történetébe
" A i - v .éves régészeti speciális képzésben részesülőknek/.
Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. ENTZ GÉZA meghívott előadó.
Koraközépkori településkutatás /III-IV.éves • régészeti speciális képzésben részesülőknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: B.' TÓTH ÁGNES tudományos segédmunkatárs.

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
Kollokvium

Magyarország története az Árpádok korában /I.éveseknek/
Bevezetés Európa őstörténetébe és Fejezetek az ókori görögség történetéből
/I.éveseknek/
Magyarország története a XVI-XVII.században /II.éveseknek/
A feudalizmus kialakulásának és fejlődésének típusai a XV.század végéig
/II.éveseknek/
Az Amerikai Egyesült Államok története a
párizsi békétől az első világháború végéig /17G3--1948/ /III.éveseknek/
Fejezetek Kelet-Európa újkori történetéből /III.éveseknek/
Fejezetek az ellenforradalmi Horthy-rendszer történetéből illetve A magyar progresszió ellentétei és egységtörekvései
/1933--1947/ /IV.éveseknek/
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Válogatott fejezetek" Nyugat-Európa és az
Amerikai Egyesült Államok legújabbkori
történetéből /1918--1939/ /IV. éveseknek/
Fejezetek Kelet-Európa legújabbkori
történetéből /IV.éveseknek/
Á kelet-európai történeti fejlődés sajátosságai /Kelet-Európa története speciális képzésben részesülőknek/
A XIX. és XX. század művészete /III.éveseknek/
Válaszott speciális' kollégium /III-IVV.éveseknek/
Bevezetés a történettudományba /I.éveseknek/
Szeminárium az Árpád-kori magyar történelem tárgyköréből /I.éveseknek/ +
Görög történeti szeminárium /I. éveseknek/ +
Régészeti emlékek Magyarországon /I.éveseknek/ +
Latin nyelv /I-II.éveseknek/
A XVI-XVII. század magyar történetének
forrásai és irodalma /II.éveseknek/ +
Az oroszországi feudalizmus sajátos^vonásai a. IX-XV. században /II. éveseknek/ +
Gazdaság-, társadalom és kultura a középkori Kelet-Európában /II.éveseknek/ +
A feudalizmus kialakulásának és fejlődésének fő kérdései /II.éveseknek/ +
Gyarmati berendezkedés Latin-Amerikában
/II.éveseknek/ +
Római történeti szeminárium /II.éveseknek/+
Történelmi szeminárium Magyarország története 179CV-1867 témakörből /III.éveseknek/
Az ellenforradalom hatalomra jutása és a
konszolidáció Magyarországon /IV.éveseknek/
A népi demokratikus átalakulás történetéhek
fő társadalmi, politikai féltételei Magyarországon A944--1945/ /IV, éveseknek/ +
Legújabbkori egyeteme? történeti szeminárium /IV. éveseknek/ + ''
Gyakorlatok a történelemtanítás módS2ertana köréből /IV,éveseknek/
Választott speciális szeminárium /III-XVV.éveseknek/
,
Történetírás története /V. éveseknek/
A kelet-európai történeti fejlődés sajátosságai /Kelet-Európa speciális képzésben
részesülőknek/
LatinsAmerika a XIX. században /LatinAmerika története speciális képzésben
részesülőknek/ .
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Régészeti speciális képzésben részesülőknek ,
Kollokvium

Európa bronzkora /III-V.éveseknek/
Középkori régészeti és müvelődéstörté»
net /III-V. éveseknek/
Bevezetés a magyarországi román kori
és gótikus építészet történetébe
/II-V.éveseknek/

Gyakorlati .jegy

Középkori latin forráselemzések
/III.evéseknek/
Őskori anyagismeret /III.éveseknek/

Beszámoló

Kora középkori településkutatás
/III-IV. éveseknek/

I
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VT. IDEGEN NYELVEK ÉS IRODALMAK
A/ GERMÁN NYELVEK ÉS IRODALMAK
a/ A n g o l '

nyelv

és

i r o d a l o m

Angol-amerikái országismeret /I. éveseknek/. Heti 2 éra. Csütörtök
de. 8-10-ig a VI.az. tanteremben.
0
Előadó: NÓVÁK GYÖRGY tanársegéd.
Jngol^amegjkai országismereti' beszédgyakorlatok /I.éveseknek/. Heti
2 óra.
A/ csoport /magyar-angol, történelem-angol szak/ kedd
déli 12-2-ig a VI. sz.tanteremben,
s .

B/ csoport /orosz-angol szak/ hétfő du. 5-7-íg a X.sz. •
tanteremben.
'
•
'

Vezető: MAÜRICE CASSIDY lektor.

-

Béveaetás az angol-amerikai nyelvtudományba /I.éveselmek/. Heti 1 óra.
Kedd de. 10-11-ig a VI.sz, tanteremben.
Előadó: CSERE3NYÉSI LÁSZLÓ tanársegéd;
/
Nyelvtani gyakorlatok /I.éveseknek/. Heti 2 óra.

-

A/ csoport /magyar-angol, történelem-angol szak/ szerda
du. 3-4-ig a nyelvi laboratóriumban és 4~5~íg az
• . angol tolmácsterembcn.
Vezető: KISS EDIT tanársegéd.

:

B/ csoport /orosz-angol szak/ hétfő du. 3-4-ig a. nyelvi
a laboratóriumban és 4-5-i.g a X. sz. tanteremben.
Vezető: RÓNAY ZSUZSANNA tanársegéd.
'
^
o
Bevezetéa az angol és.amerikai irodalomtudományba /I.éveseknek/. Heti
1 é r a , :
A/ csoport /magyar-angol, történelem-angol szak/ ke<M
de. 11-12-ig a VI.sz. tanteremben,
B/ csoport /orosz-angol szak/ szerda de. 10-11-ig a
történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. SZUNYJ GYÖRGY ENDRE adjunktus.
Irodalmi _ szövegek olvasása /I.éveseknek/, Heci 2 óra. i
kf csoport' /magyar-angol, történelem-angol szak/ szerda
du. 5-7-ig a VI.az. tanteremben,
B/ csoport /orosz-angol szak/ kedd déli 12-2-ig a IX.sz,
tanteremben. • v
•
•• Vezető: Dr, 32ŐNYI GYÖRGY ENDRE adjunktus.
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Nyelv- és 3tlItxsgyakorlntok /X. éveseknek/. Heti 4 óra.
A/ csoport /magyar-angol, történ'elem-angol szak/ csütörtök de. 10-12-ig és hétfő du. 5-7-ig a történeti szemináriumban.
'Wzető •. RÓNAY ZSUZSANNA tanársegéd.
B/ csoport /orosz-angol szak/ szerda de. 3-10-ig a történeti szemináriumban és csütörtök déli 12-2-ig a VI.
sz. tanteremben.
Vezető: Dr. PAGONYI ÉVA adjunktus.
Angol-amerikai országismereti beszédgyakorlatok /II, éveseknek/. Heti
2 óra.
/

A/ csoport /magyar-angol, történelem-angol szak/ kedd
de. 8-10-ig a X.sz. tanteremben,

B/ csoport /orosz-angol szak/ kedd de, 10-12-ig a francia
szemináriumban.!
i
Vezető: Dr. RESCH BÉLÁNÉ dr. MARINOVICH SAROLTA adjunktus.
Az angol nyelv mai rendszere /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda de.
. 8-10-ig a VI.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. KENESEI ISTVÁN docens.

,

Angol nyelvtani gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-angol, történelem-angol szak/ szerda
du. 5-7-ig a III.sz. tanteremben,
e

B/ csoport /orosz-angol szak/ szerda du. 3-5-ig a IX.sz.
tanteremben.
'
^
Vezető: Dr. KENESEI ISTVÁN docens.
Az angol irodalom története /II.éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök
de. 10-12-ig a VI.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. FABINY TIBOR tanársegéd.
Angol irodalomtörténeti gyakorlatok /II.éveseknek/. Heti 2róra,
A/ csoport /magyar-angol, történelem-angol szak/ szerda
du. 3-5-ig a III.sz. tanteremben,
B/ csoport /orosz-angol uzak/ szerda du. 5-7-ig a IX.sz.
x> tanteremben.
Vezető: Dr. FABINY TIBOR tanársegéd.
Angol forditási gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra.
/

A/ csoport /magyar-angol, történelem-angol szak/ csütörtök déli 12-2-ig a német szemináriumban,
B/ csoport /orosz-angol szalc/ kedd déli 12-2-ig a lektori
előszobában.
Vezető: V/ODALA JÁNOSNÉ tanársegéd.
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Angol nyelv- és stílusgyakorlatok /II.éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-angol, történelem-angol szak/ hétfő
de. 10-12-ig a IV.sz. tanteremben,
Vezető: KISS"EDIT tanársegéd.
B/ csoport /orosz-angol szak/ hétfő de. 8-10-ig a III.
sz tanteremben.
Vezető: BÓDIS KLÁRA tanársegéd.
Angol-amerikai országismereti beszédgyakorlatok /III.éveseknek/. Heti
2 éra.
A/ csoport /magyar-angol szak/ szerda du. 3-5~ig a
VT.sz. tanteremben,

v

B/ csoport /történelem-angol, orosz-angol>szak/ szerda
de. 10-12-ig a III.sz. tanteremben,
Vezető: Dr. PAGONYI ÉVA adjunktus.
Az angol nyelv múltja /III,éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd du. 3-5-ig a
VI.sz. tanteremben.
Előadó: CSERESNYÉSI LÁSZLÓ tanársegéd.
Angol nyelvtörténeti gyakorlatok /III.éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-angol szak/ kedd du. 5-7-ig a
VI.sz. tanteremben,
Vezető: CSERESNYÉSI LÁSZLÓ tanársegéd.
B/ csoport /történelem-angol, orosz-angol szak/ kedd
déli 12-2-ig a IV.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. MATZKÓ LÁSZLÓ adjunktus.
Az angol irodalom története /III.éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda déli
12-2-ig a III.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. R0Z3NYAI BÁLINT tanszékvezető docens.
Angol irodalomtörténeti gyakorlatok /III.éveseknek/. Heti 2 éra.
A/ csoport /magyar-angol szak/ hétfő du. 3-5-ig a lektori
előszobában,
B/ csoport /történelem-angol,; orosz-angol szak/ hétfő
v
du. 5-7-ig a III.sz.'tanteremben.
Vezető: Dr. RESCH BÉLÁNÉ dr. MARINOVICH SAROLTA adjunktus.
Angol forditási gyakorlatok /III.éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-angol szak/ hétfő de. 10-12-ig a X.sz.
tanteremben,
B/ csoport /történelem-angol,orosz-angol szak/ hétfő
déli 12-2-ig a X.sz. tanteremben.
Vezető: WODALA JÁNOSNÉ tanársegéd.

i
-

46

-

Nyelv- és stílusgyakorlat /XII. éveseknek/. Heti 2 óra. *
A/ csoport /magyar-angol szak/ hétfő du. 5-7-ig az
angol tolmácsteremben,
B/ csoport ./történelem-angol, orosz-angol szak/ kedd
de. 8-10-ig a német szemináriumban.
Vezető: később megbisandó.előadó.
Az angol-amerikai 'irodalom története a XX. században /IV. éveseknek/.
Heti 2 óra. Szerda de. 8-10-ig a III,sz. tanteremben,
. Előadó: Dr. ROZSNYAI BÁLINT tanszékvezető docens.
Az angol nyelv tanitásánalc módszertana /IV. éveseknek/. Heti 2 óra.
Kedd de. 10-12-ig a II.'sz. tanteremben.
Előadó: később megbízandó előadó.
Angol nyelv- és stílusgyakorlatok /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd
de, 8-10-ig a VII.3Z. tanteremben.
Vezető: MAURICE CASSIDY lektor.
Shakespeare képalkotása /szeminárium XV. éveseknek/. + Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
' Vezető: Dr. FABINY TIBOR tanársegéd.
Az amerikai regény a' két világháború között/szeminárium IV. éveseknek/. íHeti 2 óra. 'Később meghatározandó időben és helyen.
.Vezető: Dr. ROZSNYAI BÁLINT tanszékvezető docens.
Popular 'Songs of English and American Ilistory /szeminárium. IV* éveseknek/. + Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
heiyen.
Vezető: NÓVÁK GYÖRGY tanársegéd.
Az interpretáció lehetőségei: angol-amerikai irodalmi szövegolvasások
/szeminárium IV. éveseknek/. + Heti 2- óra. Később meghatározandó időben, és helyen.
Vezetők: Dr. FABINY TIBOR tanársegéd
Dr. SZÓNYI GYÖRGY ENDRE adjunktus
• TARNAY LÁSZLÓ gyakornok.
Az angol-amerikai nyelvészet a XX. században /szeminárium IV. éveseknek/.
+ Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: CSERESITYÉSI LÁSZLÓ tanársegéd.
Az angol nyelvváltozatok /IV. éveseknek/.+Heti 1 + 1 óra. Később meghatarozandó időben és helyen.
Vezetők: RÓNAY ZSUZSANNA tanársegéd
Dr. PORDÁKY LÁSZLÓ adjunktus.
/

-
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Probléma in the teaching of English /szeminárium IV. éveseknek/. +
Heti 2 ora. Kesobb meghatározandó időben és helyen.
Vezető: MAURICE CASSIDY lektor.
t
'
•
.
Beszélgetési gyákorlatok /szeminárium IV.éveseknek/. +.Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető:' MAURICE CASSIDY lektor.
A brit civilizáció kérdései A . éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd du.
5-7-ig a III.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. ROZSNYAI BÁLINT tanszékvezető docens.
Stílusgyakorlatok A.éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda du. 1-3-ig a
magyar történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. MATZKÓ LÁSZLÓ adjunktus.
A + jelöltek közül heti 6 óra választhatóan kötelező!
Ajánlott speciális kollégium
Bevezetés a fordítás elméletébe és gyakorlatába /II-III.éveseknek/.
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyén.
Vezető: Dr. PORDÁHY LÁSZLÓ adjunktus.

VIZSGAKÓVETELMENYEK
Kollokvium

Angol-amerikai országismeret /I.éveseknek/
AZ angol irodalom története /II-III.
éveseknek/
Az angol nyelv múltja /III.éveseknek/

Gyakorlati jegy

Angol-amerikai országismereti beszédgyakorlatok /I-II-III.éveseknek/
Angol nyelvtani gyakorlatok /I-II.éveseknek/
Angol nyelv- és stílusgyakorlatok /I-IIr
III,éveseknek/
Angol irodalmi gyakorlatok /I. éveseknek/
Bevezetés az angol és araerikai irodalomtudományba /I,éveseknek/
Angol irodalomtörténeti gyakorlatok
/II-III.éveseknek/
Angol forditási gyakorlatok /II-III.éveséknek/
Angol nyelvtörténeti gyakorlatok /III.éveseknek/
Választott szemináriumok /IV.éveseknek/

-
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Angol forditó-tolmács szak
H a r m a d i k szakként IV.évcseknek
F o r d í t á s i gyakorlatok /magyarra/. Heti 4 óra. Később meghatározandó
időben és h e l y e n .
V e z e t ő k : NOVAK GYÖRGY tanársegéd
PRÓKAINÉ SZABÓ ÉVA tanársegéd
GÖNCZ ÁRPÁD meghívott előadó.

v

.L'-ordiLáoi .gyakorlatok /angolra/.Heti 2 ó r a . Később meghatározandó
időben és h e l y e n .
V e z e t ő : WODAJ.A JÁNOSNÉ tanársegéd.
T o l m á c s o l á s i gyakorlatok. H e t i 2 ó r a . Később meghatározandó időben
es h e l y e n .
V e z e t ő : BÓDIS KLÁRA tanársegéd.
¡Sri L icultura. H e t i 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: KISS EDIT tanársegéd.
F o r d i t á s e l m é l e t . Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
E l ő a d ó : D r . PDRDÁNY LÁSZLÓ adjunktus.
»

>

Ajánlott speciális kollégiumok
Bevezetés a fordítás elméletébe és gyakorlatába /II-III. éveseknek/.
Heti. 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
E l ő a d ó : D r . PORDÁNY

LÁSZLÓ

adjunktus.

n y e l v g y a k o r l a t o k /laborban/. Heti 2 óra. Később meghatározandó Időben es h e l y e n .
V e z e t ő : PRÓKAINÉ SZABÓ ÉVA tanársegéd.

V I Z 3 G AKÖV ETELMÉNYEK
Keli okviuiii

Fordításelmélet

G y a k o r l a t i .iegy

Fordítási gyakorlatok
Tolmácsolási gyakorlatok
Brit kultura

-
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2. IV. éves főiskolai szintű képzés *
/

Konszekutiv tolmácsolás. Heti 6 óra. Hétfő déli 12-2-igt kedd dé.
10-12-ig és szerda déli 12-2-ig az angol tolmácsteremben.
Vezetők: RÓNAY ZSUZSANNA tanársegéd
PRÓKAINÉ SZABÓ ÉVA tanársegéd '
KISS EDIT tanársegéd.
Anglisztika. Heti 2 óra. Csütörtök de. 10-12-ig az angol tolmácsteremben.
'
Előadó: NOVAK GYÖRGY tanársegéd.

•.

Szimultán tolmácsolás. Heti 4 óra. Szerda de. 10-12-ig és péntek de.
10-12-ig az angol tolmácsteremben.
Vezetők: BÓDIS KLÁRA tanársegéd
AMBRÓZY ISTVÁN meghívott előadó.
Amerikanisztika. Heti 2 óra. Hétfő de. 10-12-ig az angol tolmácsteremben.
Előadó: Dr. PORDÁNY LÁSZLÓ adjunktus.
Fordítási gyakorlatok /magyarra/. Heti 2 óra. Szerda de. 8-3,O-ig az
angol tolmácsterémben.
Előadó: PRÓKAINÉ SZABÓ ÉVA tanársegéd.
Honismeret. Heti 2 óra. Kedd de. 8-10-ig az angol tolmácsteremben.
Előadó: Dr. PORDÁNY LÁSZLÓ adjunktus.
! '

*

Nyelvgyakorlatok. Heti 2 óra. Csütörtök de. '&i-10-ig az angol tolmács, teremben.
Vezető: MAURICE CASSIDY lektor.
Fordítási gyakorlatok. Héti 2 óra. Kedd du. 3-5-ig az angol tolmácsteremben.
Vezetők: BÓDIS KLÁRA tanársegéd
WODALA JÁNOSNÉ tanársegéd.

Ajánlott speciális kollégium
•i
. í .
Ezra Pound költészete /II-IV.é,ves hallgató knak/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen. f
'Előadó: NÓVÁK GYÖRGY tanársegéd.
VIZS GAKÖVETELMÉNYEK
Kollokvium

Anglisztika
Amerikanisztika

Gyakorlati jegy

Konszekutív tolmácsolás /$>
Szimultán tolmácsolás
Fordítási gyakorlatok

*5S-
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i r o d a l o m

Német nyelvű országok ismerete /I. éveseknek/. Heti 4 óra. Kedd du. 3-5-ig
a. nemet szemináriumban, és csütörtök de. 8-10-ig a IX.
sz.tanteremben.
Előadó: Dr. KÁSZOHY ATTILÁKÉ dr. TÓTH-MÁDI ROZÁLIA tanársegéd.
Német országismereti beszédgyakorlatok /I.éveseknek/. Heti 2 óra;
Hétfő du.3-5^ig a német szemináriumban.
Vezető: Dr. SÁNDOR LÁSZLÓDÉ tanársegéd.

•

Német nyelvtani gyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök
de. 10-12-ig a IX.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. KÁSZOHY ATTILÁNÉ dr. TÓTH-MÁDI ROZÁLIA tanársegéd.
Népiét nyelv- és beszédgyakorlatok /I. éveseknek/. Pleti 4 óra. Hétfő
du. 5,-7-ig és kedd du,. ,5-7-ig a német szemináriumban.
Vezető: kinevezendő lektor.
Bevezető gyakorlatok a német irodalmi studiumokba /I. éveseknek/. Heti
1 óra. Péntek déli 12-1-ig a VI.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. HALÁSZ ELŐD tanszékvezető egyetemi tanár.
Bevezető gyakorlatok a német nyelvi studiumokba /I.éveseknek/. Heti
1.óra. Péntek du. 1-2-ig a VI,sz. tanteremben.
Vezető: Dr. MÜLLEF. JÓZSEF adjunktus.
A német nyelv múltja és mai rendszere /II-III.éveseknek/. Heti 2 óra.
Kedd de. 8-10-ig a VI.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. IJÁRVÁNY JÁNOS docens.

A

f
Német nyelv- és stílusgyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd
du. 5-7-ig a lektori tanteremben.
Vezető: Dr. MÁRVÁNY JÁNOS docens.
Német nyelvű irodalom története /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd
du, 3-5-ig az I.sz, tanteremben.
Előadó: Dr. BERNÁTH ÁRPÁD tudományos munkatárs.

t

-Német irodalmi gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-német, történelem-német szak/ szerda
du. 3-5-ig a német szemináriumban, .
j
' _

B/ csoport /orosz-német szak/ hétfő du. 3-5-ig a VI.sz.
tanteremben.
Vezető: Dr., BERNÁTH ÁRPÁD tudományos munkatárs.

Német országismereti beszédgyakorlatok /II. éveseknek/. Heti .2 óra. Szerda de. 8-10-ig a német szemináriumban.
Vezető: Dr. KÁSZOHY ATTILÁKÉ dr. TÓTH-MÁDI ROZÁLIA tanársegéd.

,

-
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Hőmet nyelv- és beszédgyakorlatok /II.éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ esoport /magyar-német, történelem-német szak/
szerda d u . 5-7-ig a német szemináriumban.
v

Vezető: kinevezendő lektor.
B/ csoport /orosz-német szak/ csütörtök de. 10-12-ig
a X . s z . tanteremben.
Vezető: ü r . I.ÍÜLLER JÓZSEF adjunktus.

"énot fordítási gyakorlatok /II, éveseknek/. Heti 1 óra. Péntek
d o . 10-11-ig a német szemináriumban.
Vezető: D r . MÜLLER JÓZSEF adjunktus.
Szövegelemzési é; stilisztikai gyakorlatok /II.éveseknek/. Heti 1
ora.
A/ csoport /magyar-német, történelom-német szak/ csütörtök de. 8-9-ig a német szeinináriumbart,
B/ csoport /orosz-német szak/ csütörtök de, 9-10-ig
a német szemináriumban.
Ve;".' ¡.Ő: D r , SÁDYÁHOSY MIKLÓS docens.

"

A német nyelv múltja és mai rendszere /II-III.éveseknek/. Heti. 2 óra.
K^dd. d e . 8-10-ig a V I . sz. tanteremben.
Előadó: Dr. MÁRVÁNY JÁNOS docens.
Német nyelvészeti gyakorlatok /III.éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda
déli 12-2-ig a német szemináriumban.
Vezető: D r . IÜT.LER JÓZSEF adjunktus.
•

'

A német nyolvíi irodalom története /III.éveseknek/. Ileti 2 óra.
Csütörtök d e . 10-12-ig a német szemináriumban.
Előadó: D r . SALYÁH03Y MIKLÓS docens.
Hémet irod/ilml gyakorlatok /III. éveseknek/. Heti P óra. Kedd d u .
3-5-ig a II.sz. tanteremben.
Vezető: D r . CSŰRI KÁROLY, docens.
Német, országisraeroti beszédgyakorlatok /IIT.éveseknek/. Heti 2 óra.
Iletfo du. 5-7-ig a I I . sz. tanteremben.
Vezotő: D r . SÁNDOR LÁSZLÓNÉ tanársegéd.
Német forditási gyakorlatok /III. éveselcnek/. Heti 1 óra. Kedd
du. 7 - R - i g a I I . s z . tanteremben.
Vezető: D r . MÜLLER JÓZSEF adjunktus.
Német szövegelemzési és stilisztikai gyakorlatok /III.éveseknek/. Heti
2 óra.
* A/ csoport /magyar-német, történelem-német szak/ kedd
du. 5-7-ig a I I . s z . tanteremben,

r'
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.3/ csoport' /orosz-német szak/ kedd de. 10-12-ig
, a nemet szemináriumban.
Vezető: Dr. CSŰRT KÁROLY docens.
Német nyelv- és beszédgyakorlatok /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda
de. 8-10-ig a lektori előszobában.
Vezető: kinevezendő lektor.
Gyakorlatok a német nyelvtanítás módszertana köréből /IV.éveseknek/.
Heti 2 óra. Kedd de. 10-12-ig az I.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. MÜLLER JÓZSEF adjunktus.

í
• A XX. század osztrák irodalma /IV. éveseknek/. + Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben, és helyen.
Előadó: Dr. HALÁSZ ELŐD tanszékvezető egyetemi tanár.
Irodalmi szeminárium /IV.éveseknek/. + Heti 2 óra. Később meghatározandó időben, és helyen.
Előadó: Dr. HALÁSZ ELŐD tanszókvezető egyetemi tanár.
Az expresszionizmus a német irodalomban /ÍV.éveseknek/. + Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben, és helyen.
Előadó: Dr. 3A1YÁM0SY LIIKLÓS docens.
"Irodalmi szeminárium /IV. éveseknek/. + Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
.
Vezető: Dr. 3A1YÁM0.3Y MIKLÓS docens.
Die gemeingermanische Periode /IV. éveseknek/. + Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben, és helyen.
Előadó: Dr. MÁRVÁNY JÁNOS docens.
Nyelvészeti szeminárium /IV.éveseknek/. + Heti- 2 óra. Később meghatározandó időben ós helyen.
-Vezető: Dr. MÁRVÁNY JÁNOS docens.
Die vorgermanischc Zeit /IV. éveseknek/. + Pleti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. MÁRVÁNY JÁNOS docens.
Nyelvészeti szeminárium /IV. éveseknek/. + Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. MÁRVÁNY JÁNOS docens.
NDK kulturális élete A r . éveseknek/. Heti 1 óra. Kedd du. 7-8-ig
a.történeti szemináriumban.
Előadó: kinevezendő lektor.
Kulturális viszonyok az IT3ZK-ban. Ausztriában, és Svájcban. /V.éveseknek/. Heti 1 óra. Kedd du. 6-7-ig a történeti
s z emináriumban.
Előadd: Dr. SALYÁUOSY MIKLÓS docens.

'
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r- és stílusgyakorlatok -/V.éveseknek/. Heti 2 óra.
Szerda duD 1-3-ig az I.sz.' tanteremben.
Vezető: kinevezendő iektor.
+ Nyelvészetből és irodalombél egy-egy téma - előadás és a hozzátartozó szeminárium, 2 + 2 óra - kötelezően választható!

VT ZSGAKÖVETELEJENYEK
Kollokvium
(hgakorl.aii_á egy

Hémet nyelvű országok ismerete /I.éveseknek/
'
Országismereti szeminárium /I.éveseknek/
Német nyelvtani gyakorlatok /I.éveseknek/
Német nyelv- és beszédgyakorlatok /I.'
éveseim ele/
'
Bevezető gyakorlatok a német irodalmi
studiumokba /I. éveselmek/
Bevezető gyakorlatok a német nyelvi
studiuraolcba /I. éveseknek/
Német nyelvészeti gyakorlatok /II-III.
évieselmek/
' Német irodalmi gyakorlatok /II-III,éveseknek/
Német országismereti beszédgyakorlatok
/II-III. éveselmek/
: Hámét beszédgyakorlatok /II.éveseknek/
Hémet forditási gyakorlatok /II-III.éveseknek/
Néme;fc nyelv- és beszédgyakorlatok
/III-IV.éveseknek/
"Választott irodalmi szeminárium /IV.éveseknek/,
Választott nyelvészeti szeminárium
/IV.éveseknek/
Gyakorlatok.a német nyelv tanításának
módszertana köréből /IV.éveseknek/
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'Hopus-rnosék /görög B / szakot felvenni Azé szülő I. éves latin szakosoltnak/. Heti 1 ó r a . Később meghatározandó időben, és
helyen.
E l ő a d ó : D r . OLAJOD TERÉZIA m b . docens,
a l t i k a i nyelvjárás névszóragozása és szabályszerű konjugációja
les előadásban /a görög speciális képzés I I . éves hallgatóinak/.
H e t i 1 ó r a . Később meghatározandó időben és h e l y e n .
E l ő a d ó : D r . MAKK FERENC docens.
ivamlorláskori bizánci irók /II.éves görög speciális képzésben
r é s z e s ü l ő k n e k / . H e t i 1 óra. Később meghatározandó
*
időben és h e l y e n .
E l ő a d ó : D r . DZÁDECZKY-KARDOC3 SAMU tanszékvezető egyetemi tanár.
' • ológj a gyakorlatokkal /II.éves görög, speciális képzésben részesülöknek/. H e t i 1 óra. Később meghatározandó időben
és h e l y e n .
E l ő a d ó : D r . DZÁDECZKY-KARDOSD SAJKJ tanszékvezető egyetemi tanár.

Ajánlott speciális kollégium és szeminárium
Dophoklés Antigonéja és a korai görög lirilcusok/latin és görög szakos
h a l l g a t ó k n a k / . H e t i 2 óra. Később meghatározandó
időben és h e l y e n .
E l ő a d ó : D r . "ZÁDECZKY-KARDOSS SAMU tanszékvezető egyetemi tanár.
B e v e z e t é s a g ö r ö g nyelvbe. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
es h e l y e n .
E l ő a d ó : D r . OLAJOS TERÉZIA m b . docens.
i .
A r i s t o t e l e s poétikája /auctorolvásás/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben es h e l y e n .
E l ő a d ó : D r . OLAJOS TERÉZIA

nb." docens.

VIZ3GAKÖVETELMÉ1IYEK
Kollokvium

G y a k o r l a t i jegy

Az attiaki nyelvjárás névszóragozása és
szabályszerű konjugációja részletes előadásban /II.éves görög speciális képzésben részesülőknek/
N é p vándorláskori bizánci irók /II. éves
görög speciális képzésben részesülőknek/
Kodikológia gyakorlatokkal /II.éves
görög speciális képzésben résaasülőknek/

-
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Livius-szemelvényck /auctorolvasás I.éveseknek/. Heti 2 óra.
Kedd d u . 4-6-xg a történeti szemináriumban.
Előadó: D r . LAKATOS PÁL adjunktus.
Részletek az pvidiusi* római naptárból /auctorolvásds I . éveseknek/.
Heti 2 óra. Szerel d u . 5-7-ig a latin szemináriumban.
Előadó: D r . TAR IBOLYA adjunktus.

i

Görög nyelv kezdőknek /I.éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd d u . 2-4-ig
a történeti szemináriumban.
Előadó: D r . OLAJOS TERÉZIA m b . docens.
'' latin alaktar ér
' ^ h a s z n á l a t áttekintése / I . éveseknek/. Heti
3 óra. Hétfő d u . 4-7-ig a latin szemináriumban.
.
,
lőadó-: Dr. SZIGETIRE d r . GALAHTAI ERZ3EBET adjunktus.
Részié

^órög világ történetéből /I.éveseknek/. Heti 1 óra.
íétfo d u . 3-4-ig a latin szemináriumban.
DIÓ,. ló: D r . SZÁDECZKY-KARDOSS SAUU tanszékvezető egyetemi tanár.

Az antik vallástörténet és a római provinciái: /II.éveseknek/. Heti
2 óra. Kedd d e . 8-10-ig a latin szemináriumban.
Előadó: D r . LAKATOS PÁL adjunktus.
Görög nyelv haladóinak /II.éveseknek/. Heti 1 óra. Kedd du. 5-6-ig
a lektori előszobában.
Előadó: D r . OLAJOS TERÉZIA m b . doccns.
•

Részletes latin es ttan /II.éveseknek/. Heti 3 óra. Kedd du. 3 - 5 - i g
a lektori előszobában, és péntek d o . 10-11-ig a latin
szemináriumban.
Előadó: TURINÉ dr. DÉR TERÉZIA adjunktus.
Fapti-ré szle t e k /auctorolv4sás II.éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda
du« 3-5-ig a latin'szemináriumban.
Előadó: D r . TAR IBOLYA adjunktus.
liviusl "Ab urbe condita" válogatott fejezetekből /auctorolvásás
II.éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd d u . 6-8-ig a lektori
előszobában.
Előadó: D r . LAKATOS PÁL adjunktus.
Casusok használata a latinban /II.éveseknek/. Heti 2 óra. Péntek
d e . 8-10-ig a latin szemináriumban.
Előadó: TURINÉ dr. DÉR TERÉZIA adjunktus.
Görög auctorolvásás /III.éveseknek/. Heti I óra. Kedd d e . 8-9-ig
a történeti szemináriumban.
Előadó: D r . OLAJOS TERÉZIA m b . docens.

\

-
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Latin, f o g a l m a z á s i /gyakorlatok / I I I . éveseknek/. H e t i 1 óra. Kedd
d e . 9 - 1 0 - i g a történeti szemináriumban.
E l ő a d ó : TURITTÉ d r . D É R TERÉZIA adjunktus.
x

Latin filolu, i :• proszeminárium / I I I . éveseknek/. Heti 1 óra. Csütörtök d e . 11-12-ig a latin szemináriumban.
E l ő a d ó : D r . LAKATOS PÁL adjunktus.
H o r a t i u s szatirái /auctorolvasás ÍII-IV. éveseknek/. Heti 1 óra.
H é t f ő déli 12-1-ig a latin szemináriumban.
E l ő a d ó : D r . K A R Á C S O N Y I BÉLA docens.
T a c i t u s - r é s z l e t e k /auctorolvasás III-IV. éveseknek/. Heti 2 óra.
Kedd d u . 2-4-ig a latin szemináriumban.
E l ő a d ó : D r . LAKATOS PÁL adjunktus.
F e j e z e t e k a latin irodalom aranykorának történetéből /III-IV,évesekn e k / . Ileti 3 ó r a . Kedd du. 4-7-ig a latin szemináriumban.
E l ő a d ó : D r . TAR IBOLYA adjunktus.
i
Latin stílusgyakorlatok /IV.éveseknek/. Heti 1 óra. Kedd d e . 8-9-ig
á magyar történeti szemináriumban.
E l ő a d ó : D r . SZIGETIKÉ d r . GALÁNTAI ERZSÉBET adjunktus.
1

'

*

L a t i n filológiai szeminárium / X V . éveseknek/. Heti 1 óra. Kedd
d e . 9 - 1 0 - i g a m a g y a r történeti szemináriumban. .
E l ő a d ó : D r . TAR IBOLYA adjunktus.
Gyakorlatok a l a t i n tanításának módszertana köréből /IV. éveseknek/.
H e t i 2 ora. Szerda d e . 8-10-ig a latin szemináriumban.
E l ő a d ó : D r . L E S S I VIKTOR meghivott előadó.
Bevezetés az indoeurópai nyelvtudományba /XV. éveseknek/. Heti 1 óra.
Szerda déli 1 2 - 1 - i g a latin szemináriumban.
E l ő a d ó : CSERE31TYÉSI LÁSZLÓ tanársegéd.
/

A m a g y a r o r s z á g i latin irodalom áttekintése /V.éveseknek / . Heti 3 óra.
lletfo d u . 5 - 8 - i g a tanari-szobában.
E l ő a d ó : D r . KARÁCSONYI BÉLA docens.
V á l o g a t o t t antik képzőművészeti emlékek /V. éveseknek/. Heti 1 óra. .
Iletfő d u . 4-5-ig a tanari szobában.
E l ő a d ó : D r . LAKATOS PÁL adjunktus.
4

j l a s s z i k u s és középkori auctorrészletek beható nyelvi magyarázatokkal
/latin speciális képzés I.éves hallgatóinak/. Heti 2
ó r a . Később meghatározandó időben és helyen.
E l ő a d ó : D r . LAKATOS P Á L adjunktus.

"

'
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Válogatott latin, auctorrészletek beható nyelvi megbeszéléssel /latin
speciális képzés II-III,éveshallgatóinak/. Heti 1
• óra. Később meghatározandó időben és helyen.

Előadó: Dr. SZIGETIKÉ 'ár.- GALÁNTAI ERZSÉBET adjunktus.
Képek a római világ lcultúrájának a történetéből /latin speciális képzés
II-III.éves hallgatóinak/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr.TAR IBOLYA adjunktus.
Petronius Satyriconja< /fakultatív auctorolvasás a latin speciális képzés I-III.éves hallgatóinak/. Heti 1 óra. Később meg• határozandó időben és helyen. " •
Előadó: TURI1TÉ dr. DÉR TERÉZIA adjunktus.
Válogatott fejezetek a História Augustából /fakultativ auctorolvasás
a latin speciális képzés I-III.éves hallgatóinak/.
Heti 1 óra.^Később meghatározandó időben ás-helyen.
Előadó:" Dr. CZUTH BÉLA adjunktus.
o
Kódex- és oklevélolvasás kezdőknek /fakultativ szövegolvasás a latin
speciális képzés I-III.éves hallgatóinak/. Heti 1 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
.'• Előadó: Dr. KARÁCSONYI BÉLA docens.
Magyar szentek latin legendái /falcultativ szövegolvasás a latin speciális képzés I-III.éves hallgatóinak/. Heti 1 óra. , •
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó:. Dr. KARÁCSONYI-BÉLA docens.

Ajánlott speciális kollégium és szeminárium
Latin nyelvészeti szakszeminárium /szakdolgozóknak/. Heti 1 óra.
' •
Kásőbb meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. SZIGETIKÉ dr. GALÁNTAI ERZSÉBET adjunktus.
Horatius szatírái /III.éves latin szakosoknak/. Heti 1 óra. Hétfő
i
du. 1-2-ig a latin szemináriumban.
Előadó: Dr. KARÁCSONYI BÉLA docens.

. " "

Kódex- és oklevélolvasás kezdőknek /latin -speciális képzésben né szesülő I-III. éveseknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
' Előadó: Dr. KARÁCSONYT BÉLA docens.
Magyar szentek latin legendái '/latin speciális képzés I-III. éves
^
hallgatói számára/. Heti 1 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. KARÁCSONYI BÉLA docens.

.

-
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Római irodalomtörténeti szakszeminárium /szakdolgozóknak/. Heti 1 óra
Kesobb meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr.TAR IBOLYA adjunktus.
Gazdaság- és társadalomtörténeti problémák /szakszeminárium szakdolgozóknalc/o Heti 2 óra/ Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. MAR ÓTI EGON tanszékvezető egyetemi tanár.
Filológia és történelem /szakszeminárium szakdolgozóknak/, Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAHU tanszékvezető egyetemi tanár.
-k
VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
Kollokvium

Részletek a/görög világ történetéből,
. /I. éveseknek/
Az antik vallástörténet és a római
provinciák /II.éveseknek/
Fejezetek a latin irodalom aranykorának
a történetéből /III-IV.éveseknek/
Bevezetés az indoeurópaivnyelvtudományba
/IV. éveseknek/
A magyarországi latin, irodalom áttekintése
/V. éveseknek/
Klasszikus és középkort nuctorrészletek
beható nyelvi magyarázatokkal /latin speciális képzés I.éves hallgatóinak/
Képek a római világ kultúrájának a történetéből /XI-III.éves latin speciális képzésben részesülőknek/

Gyakorlati, jegy

Livius-szemelvények /I.éveseknek/
Részletek az ovidiusi római naptárból
/I. éveseknek/
Görög nyelv kezdőknek /I.éveseknek/
A latin alaktan és igenévhasználat áttekintése /I,éveseknek/
Görög nyelv haladóknak /II.éveseknek/
. Részletes latin esettan / H . éveseknek/
Fasti-részletek /II,éveseknek/
A liviusi "Ab urbe condita" válogatott fejezetei /II. éveseknek/
Casusok használata a latinban /II.éveselmek/
Görög auctorolvasás /III.éveseknek/
Horatius szatirái /III-IV,éveseknek/
Tacitus-részletek /III-IV.éveseknek/
Latin stílusgyakorlatok /IV.éveseknek/
Latin filológiai szeminárium /IV.éveseknek/
Gyakorlatok a latin tanításának a módszertana köréből /IV.éveseknek/
Válogatott antik képzőművészeti emlékek
/V.. éveseknek/

Válogatott latin auctorrészletek beható
nyelvi megbeszéléssel /II-III.éves latin
.speciális képzésben részesülőknek/
Petronius Satyriconja /X-III.éves latin
speciális képzésben részesülőknek/
Válogatott fejezetek a Iiistpria Augustából
/I-III.éves latin speciális képzésben
részesülőknek/
Kódex- és oklevélolvasás kezdőknek /I-III.
éves latin speciális képzésben részesülőknek/
Magyar szentek latin legendái /I-III.éves
latin speciális képzésben részesülőknek/

-
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Franciaország ismerete /I. éveseknek/. Heti 2 éra. Szerda du. 3~5~ig
a X.sz. tanteremben.
Előadó: SÚJTÓ LÁSZLÓ tanársegéd.
Francia országismereti szeminárium /I.éveseknek/, Heti 2 őrs.. Csütörtök de. 3-10-ig a francia szemináriumban.
Vezető: SÚJTÓ LÁSZLÓ tanársegéd.
Francia nyelvtani és fordítási gyakorlatok /I„éveseknek/, ' Heti 2 óra.
Hetfo du. 3-5-ig á francia szemináriumban.
Vezető: KOVÁCS JÓZSEF adjunktus.
Francia nyelv- és beszédgyakorlatok/1, éveseknek/. Heti 4 érsh Xeii •
du. 3-5-ig a francia szemináriumbana csütörtök ¿e,
10-Il-ig'a nyelvi laboratóriumban és 11-12-ig a
francia szemináriumban.
Vezetők: Dr. PENKE BOTONDNÉ adjunktus
Dr. JEAN-PAUL PAGLIANO lektor.
Francia irodalmi szöveggyakorlatok /I. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd
déli 12-2-ig a franci a( szemináriumban.
Vezetők: KARAFIÁTH JUDIT tanársegéd
Dr. MARTONYI ÉVA adjunktus.
Bevezetés a francia irodalmi studiumokba /I. éveseknek/, Heri I őre.
Hétfő du. 5-6-ig a francia szemináriumban.
Vezető: Dr. MARTONYI ÉVA adjunktus.
Bevezetés a'francia nyelvészeti studlumokba/I. éveseknek/. Heri 1 éra.
Hétfő du. 6-7-ig a francia szemináriumban.
Vezető: Dr. ALBERT SÁNDOR adjunktus.

V
A francia nyelv története /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd de. S-10-ig
a francia szemináriumban.
Előadó: Dr. PÁLFY MIKLÓS mb. tanszékvezető docene,
Fráncla nyelvészeti gyakorlatok /II. éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd áu.
3-5-ig a tanári szobában.
Vezétő: KOVÁCS JÓZSEF adjunktus.
A francia irodalom története/Cl. éveseknek/.-Heti 2 óra. Szerda du.
3-5-ig a tanári szobában.
- Előadók: Dr. NÉMET JENŐ adjunktus
Dr. PENKE BOTONDNE adjunktus.

-
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Francia Irodalmi gyakorlatok /II.éveseknek/. Heti 2 éra. Szerda
de. 8-10-ig a francia szemináriumban.
Vezető: Dr. PENKE BOTONDNÉ adjunktus-.
Francia országismereti gyakorlatok /II.éveseknek/. Heti 1 óra. Csütörtök de. 10-11-ig a francia szemináriumban.
Vezető: SÚJTÓ LÁSZLÓ tanársegéd.
Francia leiré nyelvtani gyakorlatok /II.éveseknek/. Heti 1 óra.
,
Csütörtök de. 8-9-ig a VII.sz. tanteremben.
Vezető: KOVÁCS JÓZSEF adjunktus.
Francia stilisztikai gyakorlatok /II.éveseknek/. Heti 2 éra. Szerda
du. 5-7-ig a francia szemináriumbari.
Vezető: Dr. PENKE BOTONDNÉ adjunktus.

Francia nyelv- és beszédgyakorlatok /II.éveseknek/. Heti 2 óra.
Kedd du. 5-7-ig a francia szemináriumban.
Vezető: Dr. JEAN-PAUL PAGLIANO lektor.
A francia nyelv mai rendszere /III.éveseknek/. Heti 2 éra. Hétfő
deli 12-2-ig a francia szemináriumiban.
Előadó: Dr, ALBERT SÁNDOR adjunktus.
Francia nyelvészeti gyakorlatok /III.éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd
de. 8-10-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr.ALBERT SÁNDOR adjunktus.
A francia irodalom története /III.éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda
déli 12-2-ig a francia szemináriumiban.
Előadó: Dr. MARTOM! ÉVA adjunktus.
Francia irodalmi gyakorlatok /III.éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd
du. 5-7-ig az olasz szemináriumban.
Vezető: Dr. MARTONYT ÉVA adjunktus.
Francia országismereti gyakorlatok /III.éveseknek/. Heti 2 óra.
Kedd du. 3-5-ig a III.sz. tanteremben.
Vezető: SÚJTÓ LÁSZLÓ tanársegéd.
Francia nyelv- 03 beszédgyakorlatok /III.éveseknek/. Heti 2 óra.
Szerda du. 3-5-ig a francia szemináriumban.
Vezető: Dr. JEAN-PAUL PAGLIANO lektor.
Francia stilisztikai gyakorlatok /III.éveseknek/. Heti 2 éra. Hétfő
du. 5-7-ig a VI.sz. tanteremben.
Vezető: FARKAS'ILDIKÓ tanársegéd.
Francia nyelv- és beszédgyakorlatok /IV.éveseknek/. Heti 2 óra.
Szerda de. 8-10-ig az olasz szemináriumban.
Vezető: Dr. JEAN-PAUL PAGLIANO lektor.

-
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Gyakorlatik a francia nyelvtanitár; módöz ártana köréből /IV. éveseknek/,
• .Ileti 2 ora. Kedd du. 5-7-ig a IX. sz„ tanteremben.
Vezető: KOVÁCS JÓZSEF'adjunktus.

IV, éveseknek kötelezően választható témák mind tanárszakos, mind
bölcsészhallgatók számára /nyelvészetből, és irodalomból egy-egy
téma - 2 + 2 óra - választható/
I. Nyelvészet

.

•

. .

1. téma:
Szövegelmélet, Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: FARKAS ILDIKÓ tanársegéd.

'

Szövegelméleti gyakorlatok. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
.
Vezető: FARKAS ILDIKÓ tanársegéd.
2.téma:
A francia lexikográfia,problémái. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. PÁLFY MIKLÓS rab. tanszékvezető docens.
Francia lexikográfiái gyakorlatok. Heti 2 óra. Később meghatározandó
v
időben es helyen.
Vezető: Dr. PÁLFY MIKLÓS mb, tanszókvezető docens.
II, Irodalom
lo téma:
Később megjelölendő irodalomelméleti témakör. Heti 2 éra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. .MARTONYI ÉVA adjunktus.
Irodalomelméleti gyakorlatok. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben es helyen.
Vezető: Dr. MARTONYI ÉVA adjunktus.
2, téma:
Az "ufi regény".Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: KARAFIÁTH JUDIT tanársegéd.
Szemináriumi foglalkozás. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: KARAFIÁTH JUDIT tanársegéd.

Fordításelméleti szeminárium /kötelező speciális.kollégium csak bölcsészhallgatóknak/; Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Vezető: Dr. ALBERT SÁNDOR adjunktus.
A mai francia kultura kérdései /V.éveseknek/. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
, Vezető: Dr. JEAN-PAUL PAGLIANO lektor.
\

.

Francia nyelv- és stílusgyakorlatok /V.éveseknek/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Vezetők: Dr. JEAN-PAUL PAGLIANO lektor
KOVÁCS JÓZSEF adjunktus.

Ajánlott speciális kollégium

i

. ,

Latin nyelv./I.éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: GERLEFALVI-NAGYNÉ SZARKA MÓNIKA könyvtáros.
Latin nyelv /II.éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
'
Előadó: GERLEFALVI-NAGYNÉ SZARKA MÓNIKA könyvtáros.

VIZSGAKÖVETELKENYEK
Kollokvium

Franciaország ismerete /I. éve se lenek/
A francia nyelv története /II.éveseknek/
A francia irodalom története /III.éveseknek/
' \
.A francia nyelv mai rendszere /III.éveseknek/

Gyakorlati jegy

Francia országismereti gyakorlatok
/I.éveseknek/
Francia nyelvtani' és fordítási gyakorlatok /I.éveseknek/
Francia nyelv- és beszédgyakorlatok
/I-II-IIIríV.éveseknek/
Francia irodalmi szöveggyakorlatok
/I.éveseknek/
Bevezetés a francia irodalmi stúdiumokba /I.éveseknek/
Bevezetés a francia nyelvészeti stúdiumokba /I.éveseknek/
Francia leiró nyelvtani gyakorlat .
/II.éveseknek/
Francia nyelvészeti gyakorlatok
/II-III.éveseknek/
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Francia irodalmi gyakorlatok /II-III.
éveseknek/
Francia országismereti gyakorlatok
/II.éveseknek/
Francia stilisztikai gyakorlatok /IIIII.éveseknek/
Francia országismeréti gyakorlatok
/III.éveseknek/
Gyakorlatok a francia nyelvtanitás
módszertana köréből /IV.éveseknek/ '
A francia irodalmi szeminárium /IV.
éveseknek/
Francia nyelvészeti szeminárium /IV.
éveseknek/
Francia nyelv- és stílusgyakorlatok
/V.éveseknek/

b/ O l a s z

n y e l v

és*
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' Olaszország ismerete /I.éveseknek/. Heti 2 éra. Hétfő du. 3-5-ig
az olasz szemináriumban.
- Előadó: Dr. BÉNYINÉ dr. FARKAS MÁRIA tanársegéd.
Országismereti beszédgyakorlat /I. éveseknek/. Heti 2 éra. Kedd-.i
déli 12-8-ig az olasz szemináriumban.
Vezető: Dr. BÉNYINÉ dr. FARKAS MÁRIA tanársegéd.
Olasz nyelvtani gyakorlatok /I.éveseknek/. Heti 3 éra. Hétfő. du.
5-7-ig és kedd de.- 10-11-ig az olasz • szemináriumban.
Vezető: Dr. BENEDEK NÁNDOR mb. tanszékvezető docens.
Köznapi témá.iu beszéd- és fogalmazási gyakorlatok /I. éveseknek/. Heti
4 óra. Kedd du. 3-5-ig és szerda du. 6-8-ig az olasz
szemináriumban.
Vezető: Dott. EZIO' BERNARDELLI lektor.
Bevezetés az olasz irodalomtudományba /I.éveseknek/.' Heti 1 óra.
Szerda du. 3-4-ig az olasz szemináriumban.
Előadó: Dr. NEMÉNYI KÁZMÉR docens.
Olasz irodalmi szövegolvasási gyakorlat /I.éveseknek/. Heti 2 óra.
Szerda du. 4-6-ig az olasz szemináriumban.
Vezető: Dr. BÉNYINÉ dr. 'FARKAS MÁRIA tanársegéd.
'Az olasz irodalom története /II.éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd de.
8-10-ig a tanári szobában.
Előadó: PINTÉRNE dr. VIGII ÉVA tanársegéd.
Az olasz nyelv múltja /II.éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő de. 10-12-ig
az olasz szemináriumban.
Előadó: Dr. BENEDEK NÁNDOR mb. tanszékvezető docens.
Olasz irodalmi gyakorlatok /II.éveseknek/. Heti 2 óra. Hétfő dü.
5-7-ig a tanári szobában.
Vezető: PINTÉRNÉ dr. VIGH ÉVA tanársegéd.
Bevezetés a romanisztikába /II.éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd du.
3-5-ig a tanári szobában.
Vezető: Dr.BÉNYINÉ dr. FARKAS MÁRIA tanársegéd,
Olaszország ismerete /II.éveseknek/. Heti 2 éra. Kedd du. 5-7-ig
a tanári szobában.
Vezető: Dott. EZIO BERNARDELLI lektor.
Olasz fordítási gyakorlatok /II.éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda
déli 12-2-ig az olasz szemináriumban.
Vezetők: Dott EZIO BERNARDELLI lektor
Dr. BÉNYINÉ dr. FARKAS MÁRIA tanársegéd.

-

66

-.

01a3z beszed- és stílusgyakorlatok /ÍI. éveseknek/. Heti 2 óra.
Csütörtök déli 12-2-ig az olasz szemináriumban.
Vezető: Dott.EZIO BERNARDELLI lektor.
i
Az olasz nyelv mai.rendszere /III.éveseknek/. Heti 2 óra. Kedd
du. 3-5-ig a X. sz. tanteremben.
Előadó: Dr. FÁBIÁN ZSUZSANNA adjunktus.
Olasz nyelvészeti gyakorlatok /III, éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda
déli 12-1-ig a nyelvi laboratóriumban, és 1-2-ig
a X.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. FÁBIÁN ZSUZSANNA adjunktus.
Az olasz irodalom története /III. éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök
de. 10-12-ig az olasz szemináriumban.
. Előadók: Dr. NEMÉtlYI KÁZMÉR docens
PINT ÉRNÉ dr. VIGH ÉVA tanársegéd. '
Irodalmi gyakorlatok /III. éves elmek/.- Heti 2 óra. Kedd du. 5-7-ig
a X.sz. tanteremben..
Vezető: PINTÉRNÉ dr. VIGH ÉVA tanársegéd.
Országismereti beszédgyakorlatok /III.éveseknek/, Heti 2 óra. Szerda
du. 5-7-ig a lektori • előszobában.
Vezető: Dr. NEMÉNYI KÁZITÉR docens.
Olasz fordítási gyakorlatok /III.éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda
du. 3-5-ig a lektori előszobában.
Vezetők: Dott. EZIO BERNARDELLI lektor
Dr. FÁBIÁN ZSUZSANNA adjunktus.
Olasz beszéd- és stílusgyakorlat /III.éveseknek/. Heti 2 óra. Ke'dd '
.de. 8-10-ig az olasz szemináriumban.
Vezető: Dott.EZIO BERNARDELLI lektor.
A XX. század olasz irodalraa/IV. éveselmek/. Heti 2 óra. Csütörtök
— de. 8-10-ig az olasz szemináriumban.
Előadó: Dr. EEKÉITYI KÁZMÉR docens.
Olasz szakmódszertani szeminárium /IV.éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök déli 12-2-ig a lektori előszobában.
Vezető: Dr. KAKUSZI LÁSZLONÉ meghívott előadó.
Olasz fordítási- és fogalmazástechnikai gyakorlatok /IV.éveseknek/.
Heti 2 óra. Péntek du. 3-5-ig az olasz szemináriumban.
Vezető: Dott. EZIO BERNARDELLI lektor.
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Kötelezően választható IV.éveseknek
/az aV és b/ közül az egyik felvétele kötelezői/ '
V
Irodalmi szemináriumok:
a/ téma
A XX.századi olasz irodalom. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
helyen.
.
Vezetők: Dr.^NEMÉNYI KÁZMÉR docens
Dott. EZIO BERNARDELLI lektor.
b/ téma

v

A romantikus irodalom. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezétő: PINTÉR1IÉ dr. VIGH ÉVA tanársegéd.
Nyelvészeti előadások:
a/ téma
Modern nyelvészet^- olasz nyelvészet. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben' es helyen.
Előadó: Dr. BÉNYINÉ dr.' FARKAS MÁRIA tanársegéd,
b/ téma
Az olasz nyelv történetének néhány központi kérdése. Heti 2 óra.
Később meghatárózandó időben és helyen.
Előadó: Dr. BENEDEK NÁNDOR docens.
Nyelvészeti szemináriumok:
a/ téma
Olasz stilisztikai gyakorlatok.Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
f

p

Vezető: Dr.- FABIAN ZSUZSANNA adjunktus.,
:b/ téma
Olasz szintaxis: alárendelt mondatok.Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Vezető: Dr. FÁBIÁN ZSUZSANNA adjunktus. - .

Ajánlott speciális kollégiumok
Irodalmi szövegek olvasása /I-IV.éveseknek/. Heti 2 óra. Később
meghatarozandó időben és helyen.
Vezető: Dr.TÍMÁR LAJOSNÉ méghivott előadó.

Latin nyelv /I. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: GERLEFALVI-NAGYNÉ SZARKA MÓNIKA könyvtáros.
Latin nyelv /II.éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
.
'
Előadó: GERLEFALVT&NAGYNÉ SZARKA MÓNIKA könyvtáros.

VIZSGAKÖVETELMENYEK
Kollokvium

Olaszország ismerete /I.éveseknek/

Gyakorlati.jegy

Országismereti beszédgyakorlatok /I,éveseknek/
Olasz nyelvtani gyakorlatok /I.éveseknek/
Köznapi témájú beszéd- ,és fogalmazási gyakorlatok /I. éves elmek/
Bevezetés az irodalomtudományba /I.éveseknek/
,
,
Olasz irodalmi szövegolvasási gyakorlatok
/I.éveséknek/
Olasz irodalmi gyakorlatok /II-III.éveseknek/
i
Országismereti beszédgyakorlatok /II-III.
éveseknek/ _
'
•
Olasz fordítási gyakorlatok /II-III. éveseknek/
Bevezetés a romanisztikába /II.éveseknek/
Olasz beszéd- és stílusgyakorlatok /II.
éveseknek/
Olasz nyelvészeti gyakorlat fitt.éveseknek/
Olasz szakmódszertani szeminárium./IV.éveseknek/
Olasz fordítási és fogalmazástechnikai
gyakorlat /IV.éveseknek/
Válaszott irodalmi szeminárium /IV.évesekne
Választott nyelvészeti szeminárium -/IV.éveseknek/
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Az orosz kultura története /I, éveseknek/«, Heti 1 óra-. Kedd de.
11-12-ig a VIII.sz; tanteremben.
Előadó: Dr. FERI1TCZ ISTVÁN adjunktus.
Országisraereti szeminárium /I.éveseknek/. Heti 2 + 1 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak/hétfő du. 3-5-ig a
VIIIoSZ, tanteremben és szerda de. 10-ll-ig.s
a IXoSZ. tanteremben,
B/ csoport / történelem-orosz, latin/orosz szak./
hétfő déli 12-2-ig a VIII.sz. tanteremben és
kedd de. 10-11-ig a X.sz. tanteremben,
0/ csoport /német-orosz, francia-orosz,olasz-orosz
szak/ hétfő de. 8-10-ig a VIII. sz. tanteremben,,
és szerda de. 11-12-ig a IX.sz. tanteremben,

,

D/ csoport /angol-orosz, szak/ kedd du.3-5-ig a lektorü
tanteremben és szerda déli 12-1-ig a X.sz. tanteremben.
Vezetők: Dr. • FERINCZ ISTVÁN adjunktus
rDr. BALÁZS L, GÁBOR tanársegéd.
Lairó nyelvtani gyakorlatok /I.éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak/ szerda de. ?-10-ig
a IX.szb tanteremben,
B/ csoport /történelera-o.x'osz, latin-orosz szak/
szerda du, 3-5~ig a nyelvészeti szemináriumban,
0/ csoport /német-orosz, francia-orosz^ olasz-orosz
szak/ szerda déli 12-2-ig a II.sz. tanteremben,
D/ csoport /angol-orosz szak/ péntek du. 3-5-ig a
német szemináriumban.
Vezető: Dr. FÁBRXCZ KÁROLY"adjunktus. •
Orosz besggdgyakorlatok /I.éveseknek/. Heti 3 óra,
A/ csoport /magyar-orosz/I szak/ kedd de, 10-11-ig
és du. 3-5=ig a VIII.sz. tanteremben,
B/ csoport ./ma^ar-orosz/II szak/ hétfő du.l-2-ig
£ lektori.tanteremben és kedd du. 5-7-ig a VIII. c-zv
tanteremben,
0/ csoport/történelem-orosz, latin-orosz szak/ hétfő
de. 8^10-ig a IX. sz. tanteremben és kedd déli 12-2-:? g
a lektori tanteremben,
D/ csoport /német-orosz,francia-orosz,olasz-orosz szak/
hétfő déli 12-1-ig a lektori tanteremben és szerda :
de0 8-10-ig a II.sz. tanteremben,

-
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E / csoport /angol-orosz szak/ szerda d e . 11-12-ig
a t ö r t é n e t i szemináriumban és csütörtök d e .
1 0 - 1 2 - i g a V I I I . s z . tanteremben.
V e z e t ő k : D r / F E N Y V E S I N É ¿ELIZAVETA IvHHAJLOVMA KONYAJEVA adjunktus.
KACZIBA Á G N E S tanársegéd.
O r o s z h a n g t a n i ,gyakorlatok / I . éveseknek/. H e t i 1 é r a .
A / csoport /magyar-orosz szak/ h é t f ő d u . 5-6-ig a
nyelvi laboratóriumban,
B / csoport /történeleni-orosz, latin-orosz szak/ szerda
- d e . 1 1 - 1 2 - i g a nyelvi laboratóriumban,
jj/ csoport / n é m e t - o r o s z , francia-orosz,olasz-orosz
sáak/ szerda d e . 10-11-ig a nyelvi laboratóriumban,
D / csoport /angol-orosz szak/
szerda d u . 1 - 2 - i g a
0
nyelvi laboratóriumban.
V e z e t ő : k é s ő b b k i n e v e z e n d ő oktató,
t
N y e l v é s z e t i p r o s z e m i n á r i u m / I . é v e s e k n e k / . Heti 2 ó r a .
A / csoport /magyar-orosz szak/ kedd déli 12-2-ig
a V I I I . s z . tanteremben.
V e z e t ő : D r . H . T Ó T H IMRE docens.
B / csoport /történelem-orosz,latin-orosz szak/
csütörtök d o . 10-12-ig a I I . s z . tanteremben,
v

C/ csopürt /német-orosz,francia-orosz,olasz-orosz
péntek de* 8 - 1 0 - i g az orosz tolmácsteremben,

szak/

D / csoport /angol-orosz szak/ péntek d u . 5-7-ig a
német szemináriumban.
V e z e t ő : D r . B A L Á Z S L . G Á B O R tanársegéd.
1 -odaírni p r o s z e m i n á r i u m / I . é v e s e k n e k / . H e t i 2 óra.
•

A / csoport /magyar-orosz szak/ péntek d e . 8-10-ig
a VIII.sz. tanteremben,
B / csoport /történelem-orosz,latin-orosz szak/ csütörtök d e . 8 - 1 0 - i g a II.sz. t a n t e r e m b e n ,
C/ csoport /német-orosz,francia-orosz,olasz-orosz
péntek d e . 1 0 - 1 2 - i g a V I I I . s z . t a n t e r e m b e n ,

szak/

D / csoport /angol-orosz szak/ péntek déli 12-2-ig
a V I I I . s z . tanteremben.
V e z e t ő : D r . F E J É R Á D Á M tanszékvezető d o c e n s .
Az o r o s z n y e l v nrultja és m a i rendszere /II.éveseknek/. H e t i 2 óra.
Hétfő d e . 1 0 - 1 2 - i g a VIII.sz. t a n t e r e m b e n .
E l ő a d ó : D r . H . T Ó T H I M R E docfens.
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Orosz nyelvtörténeti fakorlátolc /II.éveseknek/. Heti 1 óra,
A/ csoport /magyar-orosz szak 2-3.csoport/ csütörtök
de. 10-lX-ig a IV. sz. tanteremben,
, B/ csoport /törteneiem-orósz,latin-orosz szak/ csütörtök' de. 11-12-ig a lektori'tanteremben.
Vezető: KOCSIS MIHÁLY könyvtáros.
C/ csoport./német-orosz,francia-orosz,szak/ péntek
de. 9-10-ig a lektori tanteremben,
D/ csoport /angol-orosz szalc/ c.sütörtök de. 9-10-ig
a lektori tanteremben.
Vezető: KACZIBA ÁGI'iES tanársegéd.

<

Az orosz nyelv mai rendszere /II.éveseknek/. Heti 1 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak 2-3.csoport/ csütörtök
de. ,11-12-ig^a IV, sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-orosz,latin-orosz szak/
csütörtök de. 10-11-ig a lektori tanteremben,
C/ csoport /német-orosz,francia-orosz szak/ péntek
de. 8-9-ig a lektori tanteremben,
D/ csoport /angol-orosz szak/ csütörtök de. 8-9-ig
a lektori tanteremben. :
Vezető: Dr. PETE ISTVÁH docens.

'

Az orosz irodalom története /II.éveseknek/. Heti 2 óra. Csütörtök
déli 12-2-ig a VIII.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. BAROII TIBOR adjunktus.
Orosz irodalmi szeminárium /II.éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak 2-3.csoport/ péntek de.
10-12-ig a lektori tanteremben,
B/ csoport /történelem-orosz, latin-orosz szak/ csütörtök de. 8-10-ig a IV. sz. tanteremben,
C/ csoport /német-orosz, francia-orosz szak/ péntek
déli 12-2-ig a IX.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. BARÓTI TIBOR, adjunktus.
D/ csoport /angol-orosz szak/ péntek de. 10-12-ig a
történeti szemináriumban.
Vezető: KATONA JUDIT tanársegéd.
Orosz művelődéstörténet. Országismeret /II.éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak 2-3.csoport/ péntek
déli 12-2-ig a lektori tanteremben,
B/ csoport /történelem-orosz, latin-orosz szalc/ szerda
•de. 10-12-ig a lektori tanteremben,
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C/ csoport /német-orosz, francia-orosz,szak/ szerda
déli 12-2-ig a történeti szemináriumban,
D/ csoport /angol-orosz szak/ pántok de. G-10-ig a
történéti szemináriumban.
Vezető: KATONA JUDIT tanársegéd.
Orosz fordítási és stilisztikai gyakorlatok /II,éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak 2-3.csoport/ szerda
dxu 3-5-ig a lektori tanteremben,
B/ csoport /töiHénelem-orosz, latin-orosz szak/ szerda
dxi. 5-7-ig a II, sz. tanteremben,
0/ csoport /német-orosz, francia-orosz szak/ péntek
du. 5-7-ig a VIII.sz. tanteremben,
D/ csoport /angol-orosz 3zak/ kedd du. 5-7-ig a
nyelvészeti szerainár i.umban.
Vezető: később kinevezendő oktató.
0.ro3Z nyelv- és beszédgyakorlatok köznapi témakörben /II,éveseknek/.

Heti 2 óra.

A/ csoport /magyar-orosz szak 2.csoport/ szerda
délj. 12-2-i.g a lektori, tanterem ben,
B/ csoport /magyar-orosz•szak 3.csoport/ kedd de.
10-12-ig a lektori tanteremben,
0/ csoport /történelem-orosz, latin-orosz szak/ szerda
de. 0-10-ig a lektori tanterembon,
D/ csoport /német-orosz, francia-orosz szak/ péntek
du. 3-5-ig a VIII. sz. tanteremben.,
E/ csoport /angol-oi-osz saak/ péntek déli 12-2-ig
a lektori előszobában.
Vezető: Dr. HIITKNÉ dr. • BOLYT-TOni MÁRIA tanársegéd.

Az orosz nyelv mai rendszere /III. éveseknek/. Heti 2 éra. Csütörtök
de. 8-10-ig a VIII.sz. tanteremben.
Előadó: Dr. FEJÉRIJE dr. SZA1 AlIUI EDIT docens'.
Orosz nyelvészeti gyakorlatok /III, éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak/ csütörtök de. 10-12-ig
a ryelvészeti szemináriumban,
B/ csoport /történelem-orosz szak 6-7.csoport/ csütörtök déli 12-2-ig a III.sz. tanteremben.
Vezető: később kinevezendő oktató.
C/ csoport /német-orosz, francia-orosz szak/ szerda
de. 10-12-ig a II.sz. tanteremben,
D/ csoport /angol-orosz, olasz-orosz szak/ csütörtök
déli 12-2-ig a lektori tanteremben..
Vezető: Dr. FEJÉRIDJ dr. 8ZALAHIN EDIT

docens.
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Orosz irodalom /III.éveseknek/. Heti 2 óra. Szerda de. 8-10-ig a
VIII. sz. tanteremben..
Előadó: Dr. SZALMÁKÉ dr. NATALIA SZEMJONOVNA.VIHTER adjunktus.
Orosz irodalmi gyakorlatok /III.éveseknek/. Heti 2 óra.

t

A/ csoport /magyar-orosz szak/ szerda déli 12-2-ig
a VI.sz. tanteremben.
Vezető: Dr. 'SZALMÁMÉ dr. HATALIA SZEMJONOVNA VIHTER adjunktus,
B/ csoport /történelem-orosz szak 6-7.csoport/ csütörtök de. 10-12-ig a III.sz. tanteremben,
C/ csoport /német-orosz, francia-orosz szak/ csütörtök
déli 12-2-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: Dr. SZŐKE KATALIN adjunktus.
D/ csoport /angol-orosz, olasz-orosz szak/ hétfő de.'
10-12-ig a német szemináriumban.
Vezető: később kinevezendő oktató.
Orosz nyelr- és beszédgyakorlat /III.éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ "csoport /magyar-orosz szak/ kedd de. 8-10-ig
a VIII.sz. tanteremben,
B/ csoport /történelem-orosz szak 6-7.csoport/ hétfő
dú. 5-7-ig a VIII.sz. tanteremben, q°
q
0/ csoport /német-orosz,<;francia-Qrqpz9.,szak/ kedd
déli 12-2yig a II.sz.Atgnterem^enf
- .
D/ csoport /angol-orosz, olasz*bro3Z szak/ kedd
de. 10-12-ig a lektori előszobában.
Vezető: SZANAJEVA, ZSANNA VALENTYINOVNA lektor.
<<

Orosz fordítási és stilisztikai gyakorlat /III.éveseknek/. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szalc/ szerda du. 3-5-ig a
VTII. sz. tanteraaben,,
B/ csoport /történelem-orosz szak 6-7*csoport/ szerda
déli 12-2-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: VAS3ITÉ dr. BAGI IBOLYA adjunktus. '
C/ csoport /német-orosz, francia-orosz szak/ péntek
•du. 5-7-ig a nyelvészeti szemináriumban,
D/ csoport /angol-orosz, ólasz-orosz szak/ péntek
déli 12-2-ig a német szemináriumban.
Vezető: VARGA ZSUZSANNA tanársegéd.
Orosz kultúrtörténeti beszédgyakorlatok /III.éveseknek/. Heti 2 óra;
A/ csoport /magyar-orosz szak/ péntek déli 12-2-ig
• a X.sz. tanteraaben,
' B/ csoport /történelem-orosz szak 6-7»csoport/ hétfő
de. 10-12-ig a lektori tanteremben,
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C/ csoport /német-orosz, francia-orosz szalc/ szerda
du. 5-7-ig a VIII.sz. tanteremben,
D/ csoport /angol-orosz, olasz-orosz szak/ péntek du.
5-7-ig a francia sz eminári umban.
Vezető: LEPAHIN, VALERIJ VLAGYIMIROVICo tanársegéd.
Ornsz beszédgyakorlatok /IV. éveseknek/. Heti , 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szak 3.csoport, olasz-orosz
szak/ kedd de. 8-10-ig az orosz tolmácsteremben,
B/ csoport /magyar-orosz szak 4.csoport, francia-orosz
szalc/' kedd du. 3-5-ig az orosz tolmács teremben,
C/ csoport /történelem-orosz szak/ kedd de. 10-12-ig .
. • az orosz tolmácsteremben,
D/ csoport /német-orosz, angol-orosz szak/ csütörtök
, de. 10-12-ig a lektori előszobában.
Vezető: ERDEI ILONA meghivott előadó.
Gyakorlatok az orosz nyelvtanítás módszertana köréből /IV. éveseknek/.
. Heti 2 óra.
A/ csoport /magyar-orosz szalc 3.csoport, olasz-orosz
szak/ hétfő de. 8-10-ig a X. sz. tantereikben,
B/ csoport /magyar-orosz szak 4.csoport, francia-orosz
szak/ hétfő de. 10-12-ig a lektori előszobában,
C/ csoport /történelem-orosz szak/ hétfő déli 12-2-ig
a lektori előszobában,
D/ csoport /német-orosz, angol-orosz szak/ szerda
de. 10-12-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: VARRÓ MÁRIA adjunktus..
Kötelezően választható témakörök orosz-szovjet irodalomból IV.éveseknek
/2 óra előadás + 2 óra szeminárium felvétele kötelező/
Az orosz lira fejlődése a XIX. században.Heti 2 óra előadás + 2 óra
szeminárium. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr.SZALMÁNE' dr. NATALIA 5ZET.ÍJ0N0NVA VHITER adjunktus.
A XIX. századi orosz regény poétikája.Heti 2 óra előadás + 2 óra
szeminárium. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. SZŐKE KATALIN adjunktus.
Műfaji és stilusproblémálc a 20-as. 30-as évek prózájában.Heti 2 óra
előadás + 2 óra szeminárium. Később,meghatározandó •
időben és helyen.
'

Vezető: VASSHÉ dr. BAGI IBOLYA adjunktus.

Fejezetek az orosz irodalmi kritika történetéből.Heti 2 óra előadás +
2 óra szeminárium. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: VARGA ZSUZSANNA tanársegéd.
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Kötelezően választható témakörök orosz leiró nyelvészetből és szlávisztikából /IV.éveseknek/. /2 éra előadás + 2 óra szeminárium felvétele
kötelező/
Az összehasonlító szláv nyelvészet elemei.Heti 2 óra,előadás 4 2 óra
szeminárium, Kesóbb meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. H. TÓTH IMRE docens.
Orosz-magyar egybevető mondattani vizsgálatok.Heti 2 óra előadás + 2 óra
szeminárium. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. PETE ISTVÁN docens.

'

Az orosz .beszélt nyelv.Heti 2 óra előadáB + 2 óra szeminárium'. Később
meghatározandó időben és helyen.
Vezetők: Dr. FJ3JERNE dr. SZALAMIN EDIT docens
Dr. FÁBRICZ KÁROLY adjunktus.
Az aspektualitás problémái a mai orosz nyelvben.Heti 2 óra előadás +
2. óra szeminárium. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. FENYVESINÉ JELIZAVETA MIHAJLOVNA KONYAJEVA adjunktus.
Orosz nyelv- és stílusgyakorlatok /a külföldi részképzés alél felmentett
' V .
éveseknek/. Később meghatározandó időben és helyen, .
Vezető: később kinevezendő oktató.
A szovjet kultura kérdései /a külföldi részképzés alól felmentett V.éve~ s e l c n e k / . Heti 2 óra. Későb(b meghatározandó időben és helyen.
Vezető: később kinevezendő oktató.
Ajánlott speciális kollégiumok és*szenri.náriumok
\

Bolgár nyelvAezdőknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: bolgár anyanyelvű lektor.
Bolgár nyelv/haladókn.ak/.Heti 2 óra. Később meghatározandó időben, és helyen.
Vezető: bolgár anyanyelvű lektor.
A XIX.századi bolgár irodalmi nyelv története. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: bolgár anyanyelvű lektor.
Lengyel nyelv kezdőim,ele /fakultatív/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Vezető: T/1ALGORZATA 3USZCZYN3KA-SZŐNYI meghívott előadó.
Eszperantó nyelv. Ileti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr, KUGLER KATALIN adjunktus.
Az orosz bülinaköltészet. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Vezető: Dr. FERINCZ ISTVÁN adjunktus.
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Szakdolgozói szeminárium,, Heti 1 óra. Később meghatározandó icíoben
és helyen.
Vezető: Dr. FEJÉRNÉ dr. SZALAMIN EDIT docens.
i
VIZS GAKÖVETEIMÉCIYEK
l

'

.

Kollokvium

• Az orosz kultura története /I. éveseknek/
Az orosz irodalom története /I.éveseknek/
Az orosz nyelv mai renszere»/I.éveseknek/

Gyakorlati jegy

Országismereti szeminárium A»éveseknek/
Orosz hangtani gyakorlatok /I.éveseknek/
Leiró nyelvtani gyakorlatok /I.éveseknek/
Orosz beszédgyakorlatok /I»éveseknek/
Nyelvészeti proszeminárium /I» éve se lenek/ '
Irodalmi proszeminárium A.-éveseknek/
Orosz nyelvtörténeti gyakorlatok /II» évev
s elmek/ .
Orosz irodalmi szeminárium /II»éveseknek/
Orosz művelődéstörténet. Országismeret.
/II.éveseknek/
Orosz nyelv- és beszédgyakorlatok köznapi
témakörben-/II-III»éveseknek/
Orosz forditási és stilisztikai gyakorlatok A I - I H . éveseknek/
Orosz irodalmi gyakorlatok '/III.éveseknek/
Orosz kultúrtörténeti beszédgyakorlatok
. /III.éveseknek/
,
Orosz nyelvészeti gyakorlatok /III» éveseknek/
Orosz beszédgyakorlatok /IV.éveselmek/
Gyakorlatok az orosz nyelvtanítás módszertana köréből /IV.éveseknek/
Választott irodalmi szeminárium /IV.
éveseknek/
Választott nyelvészeti szeminárium
/IV. éveseknek/
Orosz nyelv- és stílusgyakorlatok
/V.éveseknek/

•

Ueftjegyzés: A Szovjet kultura kérdési cinrü tárgy aláírása beszámolóhoz
kötött!
b

Orosz forditó-tolraács szak
Konszekutív tolmácsolás /IV.éveseknek/. Heti 8 óra. Hétfő de. 10-12-ig,
kedd du. 5-7-ig9 szerda de." 10-12-ig és péntek de.
10-12-ig az orosz tolmácsteremben.
Vezető: Dr.KGGLER KATALIN adjunktus.
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Szimultán tolmácsolás /IV.éveseknek/. Heti 4 óra. Kedd déli 12-2-ig
es szerda de. 8-10-ig az orosz .tolmácsteremben,
i
Vezető: VARRÓ MÁRIA adjunktus.
Orosz-szov.jet országismeret. /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Péntpk déli
12-2-ig az orosz tolmácsteremben..
° Vezető: VARGA ZSUZSANNA tanársegéd.

j.

Fordítási gyák orlatok /IV. éveselmek/. Heti 4 óra. Csütörtök de.
8-10-ig és 10-12-ig az orosz tolmácsteremben.
.Vezetők: ELŐD NÓRA meghívott előadó
ERDEI ILONA meghívott előadó.
Orosz .'gépírás /IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és,helyen.
Vezető: később kinevezendő oktató.

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
.í
Orosz-szovjet országismeret /TV.éveseknek/

Kollokvium

Fordítási gyakorlat ./IV,éveseknek/
Konszekutív tolmácsolás /TV.éveseknek/
Szimultán tolmácsolás /IV.éveseknek/

Gyakorlati jegy

l

»

\
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VII. NÉPRAJZ
Magyar népköltészet /I.éves magyar szakosoknak/. Heti 1 óra.
Szerda de. 11-12-ig a VII,sz, tantoremben.
Előadó: Dr. FEREI-TCZÍ IMRE tanszékvezető docens.

Ajánlott speciális kollégiumok
Néprajzi csoportok, vidékek /bármely szakos hallgatónak/. Heti 2 óra,
Keoobb meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr.FERENCZI IMRE tanszékvezető docens.
Délalföldi néprajzi kutatás /I-V.éveseknek/. Heti 1 óra.
Keaobb meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr.. FERENCZI IMRE tanszékvezető docens.
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VIII«, KÖTELEZŐ ÉS FAKULTATÍV NYELVOKTATÁS
v
,
Orosz nyelv Aötelező kollégium I. éveseknek/. Heti 3 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak 4.csoport/ kedd
déli Í2-2-ig a X.sz. tanteremben és csütörtök
de. 10-11-ig az I. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. BALÁZS MIHÁLYNÉ nyelvtanár.
B/ csoport /magyar-történelem szak 5.csoport/ kedd
de. 10-11-ig a latin szemináriumban és csütörtök
de. 8-10-ig az I.sz. tant eremben.
Vezető: Dr.BERTA ÁRPÁDNÉ nyelvtanár.
1

0/ csoport /magyar-latin, történ,elem-latin.szak/ kedd
déli 12-2-ig a történeti szemináriumban, és péntek
du. 6-7-ig a magyar történeti szemináriumban.
Vezető: később megbizandó előadó.

Orosz nyelv Aötelező kollégium II. éveseknek/. Heti 3 óra.
A/ csoport /magyar-történelem szak 4.csoport/ csütörtök
de. 8-9-ig és péntek de. 10-12-ig a X.sz. tanteremben,
B/ csoport /magyar-történelem szak 5.csoport/ szerda
du. 6-7-ig és csütörtök déli 12-2-ig a történeti
szemináriumban. .
Vezető: Dr. BALÁZS MIHÁLYNÉ nyelvtanár.

. 0/ csoport /magyar-latin, történelem-latin szak/ szerda
du. 5-6-ig a X.sz. tanteremben és péntek du. 3-5-ig
a IX. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. BERTA ÁRPÁDNÉ nyelvtanár.
Angol nyelv kezdőknek /III.éves magyar-történelem 3-4.csoport, magyarlatin, történelem-latin szak/. Heti 3 óra. Hétfő du.
5-8-ig a lektori tanteremben.
Vezető: később megbizandó előadó.
Angol nyelv haladóknak /III.éves magyar-történelem 3-4.csoport, magyarlatin, történelem-latin szak/péntek du. 5-8-ig a X.sz.
tanteremben.
Vezető: később megbizandó előadó.
Német, nyelv haladóknak /III.éves magyar-történelem 3-4. csoport, magyarlatin, történelem-latin szak/. Heti 3 óra. H é t f ő du.
5-8-ig a VII,sz. tanteremben.
Vezető: Dr. BERTA ÁRPÁDNÉ nyelvtanár.
Francia nyelv kezdőknek /III.éves magyar-történelem szak 3-4.csoport,
magyar-latin, történelem-latin szak/. Heti 3 óra.
Péntek du. 5-8-ig a IX. sz. tanteremben.
Vezető: Dr. BALÁZS MIHÁLYNÉ nyelvtanár.
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Francia nyelv haladóknak /III.éves magyar-történelem 3-4. csoport, magyar
latin, tür,ténelem-latin szak/. Heti 3 óra.Hétfő du.
5-8-ig a lektori előszobában.
Vezető: Dr. BALÁZS MIHÁLYKÉ nyelvtanár.
Olasz nyelv kezdőknek /III.éves magyar-történelem 3-4.csoport,
magyar-latin, történelem-latin szak/. Heti 3 óra.
Hétfő du. 5-8-ig a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: KISSITÉ RÁCZ ÁGNES nyelvtanár.
Angol nyelv kezdőknek /IV. éves magyar-történelem, magyar-latin,
történelem-latin szak/. Heti 2 óra. Szerda du.
6-8-ig a X. sz. tantereinbén.
. Vezető: Dr. DURSZT FERENCNÉ nyelvtanár.
Német nyelv kezdőknek /IV.éves magyar-történelem, magyar-latin,
történelem-latin szak/. Heti 2 óra. Szerda du. 6-8-ig
a nyelvészeti szemináriumban.
Vezető: Dr. BERNÁTH ÁRPÁDITÉ nyelvtanár.
Német nyelv haladóknak /IV. éves magyar-történelem, magyar-latin,
törten,elem-latin szak/. Heti 2- éra.,Kedd du. 7-8-ig
a lektori tanteremben és péntek du. 8-9-ig a X.sz. .
tanteremben.
Vezető: Dr. BERNÁTH ÁRPÁDNÉ nyelvtanár.
01a3Z nyelv kezdőknek /IV.éves magyar-történelem, magyar-latin, történelem-latin szak/. 'l-Ieti 2 éra. Szerda du. 6-8-ig
•
a IV.sz. tanteremben.
Vezető: KISSNÉ RÁCZ ÁGNES nyelvtanár.

- FAKULTATÍV NYELVÓRÁK
Angol,német,orosz állami nyelvvizsgára előkészitó tanfolyam. Heti 4 éra.
Később meghatározandó időben, és helyen.
Előadó: később megbízandó előadó.

/

Újgörög nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: KLICA3Z SZPIROSZ meghívott előadó.
Megjegyzés: Az egyetemen folyó nyelvoktatást ¡szabályozó rendeletek és a
vizsgakövetelmények a Központi Idegennyelvi Lektorátus hirdetőtábláján megtekinthetők. Egyéb fakultatív nyelvórákat
a Lektorátus a hirdetőtábláján közöl.
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IX. KÖZERDEKÜ TARGYAK
Testnevelés /kötelező I-II-III.éveseknek/, Heti 2 ora. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: később megbizandó

oktató.

Honvédelem /kőtelező I-XI-III. éveseknek/. Heti 1 óra-a következő
időrendi beosztás szerint kerülnek megtartásra.
I.évfolyam

•

1983® szeptember 12-én

15900 - 19s 50

I; sz. tanterem

19-én

15900 - 19s50

I,sz. tanterem

26-án

15,00 - 18,50

I. sz. tanterem

Előadó: Dr, GURKA ZOLTÁN alezredes, meghivptt előadó
II.évfolyam
1983. október

3-án

15s00 - 19,50

I.sz. tanterem

10-én

15,00 - 19,50

I. sz. tanterem

17-én

15,00 - 20,50

I.sz. tanterem

24-én

15,00 - 20,50

I.sz. tanterem

Előadó: Dr. GURKA ZOLTÁN alezredes, meghívott előadó.
III.évfolyam
1983® október

31-én

15,00 - 19,50 ' I.sz. tanterem

november

14-én

15,00 - 19,50

I.sz. tanterem

21-én

15,00 - 19,50

I.sz. tanterem

28-án

15,00 - 20,50

MHSZ lőtér Etelka sor

Előadó: jDr. GURKA' ZOLTÁN alezredes, meghívott előadó.
Állampolgári és jogi ismeretek /kötelező III.éves nem történelem szakosoknak/. Heti.2 óra. Péntek du. 3-5-ig a VII.sz, tanteremben.
Előadó: később megbizandó előadó.
Állampolgári és .jogi ismeretek /kötelező IV.éves történelem szakosoknak/.
Heti 3 óra. Péntek de. 9-12-ig a VI.sz, tanteremben,
.Előadó; később megbízandó előadó.
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VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
i

Osztályozott beszámoló

Állampolgári és jogi ismeretek /III,.
éves nem történelem szakosoknak/ ,

Kollokvium

Állampolgári és jogi ismeretek /IV.
éves történelem szakosoknak/

•

Megjegyzés: A "Honvédelmi ismeretek" c. tárgy oktatása a Honvédelmi
Törvény rendelkezése, valamint a 164/1968. MK. 15.az. miniszteri utasítás szerint kötelező. A távolmaradókkal szemben
kivizsgálás, mérlegelés után a Dékáni Hivatalnak az 1976.évi
I. Honv. Törv.59. par.»valamint a 6/1976. /III.31./ MT. sz.
rendelet 149. par.-ban meghatározottak szerint szabálysértés-,
pénzbírság kiszabását kell kezdeményezni. -A penzbirság összege
^000,-Ft. A távolmaradást igazoltnak a' kari honvédelmi felelős,
vagy a meghivott előadó előzetes engedélye, valamint utólagosan,
bemutatott hivatalos igazolás alapján fogadható el.
A "Honvédelmi ismeretek" c. tárgyat, a tárgy hallgatására kötelezett hallgatóknak a leckekönyvbe fel kell venni, és teljesítését a félév végén a meghivott előadó aláirásaval igazoltatni kell. A hallgató a félév végi igazolást csak akkor kaphatja
meg, ha a tananyagból eredményes dolgozatot irt. A dolgozatot
a meghivott honvédelmi előadó iratja meg és birálja el.Eredménytelen dolgozat esetén ujabb dolgozatot kell irn,i, vagy szóbeli
beszámoltatás alkalmazható az előadó döntése szerint.
Mentesülnek a foglalkozásokon való részvétel alól:
- a Magyar Néphadsereg hivatásos tisztjei
- a tartalékos tisztek csak meghatározott foglalkozások alól,
melyet az előadó jelöl meg,
= külföldi állampolgárok,
- a 18 hónapos, vagy II hónapos sorkatonai.szolgálatot letöltött hallgatók részére a haditechnikai bemutatón, valamint
a lövészeteli való megjelenés nem kötelező.
A felmentést a hallgató részére a miniszteri utasitás 2.lapoldal 5..pont ja alapján a hallgató ká? ésére a Dékán engedélyezi.
A 6„pont a következőt rendeli: "a hallgató a félévvégi aláírást
akkor kaphatja meg, ha a gyakorlati foglalkozásokon részt vett,
és az elméleti anyagbél eredményes dolgozatot irt."

AJÁNLOTT SPECIÁLIS KOLLÉGIUMOK AZ EGYETEM BÁRMELY SZAKOS HALLGATÓJA
1
'
RÉSZÉRE
> •

'

1
i
.
Pályalélektani ismeretek /II.éveseknek/. Heti 2.óra. Később meghatározandó időben és helyen.
/

Előadós Dra ZAKAR ANDRÁS adjunktus.
Pszichológiai vizsgálatok a gimnáziumi orientáció és fakultáció időszakában /III-IV, eveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó2 Dro GERGELY'JENŐ adjunktus.
Orientációs vizsgálatok az egységes alapú középiskolai kísérletben
/II-V,éveseknek/. Heti 2 óra. Később méghatározandó
időben és helyen.
'
Előadó? Dr. KECZER TAMÁS adjunktus.
Aj^ályaválasztás pszichológiai kérdései /III-V.éveseknek/. Heti 2 óra.,
Kcsőbb meghatározandó időben és helyen.
Előadó; Dr. KOMLÓSSY ÁKOS adjunktus.
Az iskolai értékelés és osztályozás aktuális kérdései /III-V, éveseknek/
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó? Dr. VES.ZPRÉMI LÁSZLÓ meghívott előadó.

i

Művelődés- és közoktatáspolitika /I-V. évesekre k/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó? Dr. KONCZ JÁNOS docens.
i
Értelmiségi politikáik időszerű kérdései /l~V.évesbknek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időbén és helyen.
Előadó? Dr. KONCZ JÁNOS docens. .

;

Számitógép és pédagógia /I-V.évese lenek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó? Dr. HUNYA PÉTERNÉ tudományos, munkatárs.
If.luságpolitika-if.lusági mozgalom /I-V. éveseknek/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó? Dr.' MICHELLER MAGDOLNA docens*
Méréses módszerek a pedagógiában, /I-V.éveseknek/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időbea ós helyen.
Előadó? Dr. NAGY JÓZSEF egyetemi tanár.
Az osztrák közoktatás./Szakirodalmi szövegek tanulmányozása német
nyelven/ /I=VC éves németül tudó hallgatóknak/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó? Dr,ÁGOSTON GYÖRGY tanszékvezető egyetemi tanár.
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Gyermek- és ifjúságvédelem /III-IV.éveseknek/. Heti 2 óra. Később '
meghatározandó időben, és helyen.
Előadó: Dr. VECZKÓ JÓZSEF docens.
Pedagógiai kutatások a JATE Pedagógiai Tanszékén /I-V. éveseknek/.
Heti 2 ora. Kesóbb meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓKÉ kollégiumi igazgató.
A magyar közoktatás távlati fejlesztése és a JATE Pedagógiai Tanszékének
iskolakísérletei /I-V.éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. ÁGOSTON GYÖRGY tanszékvezető egyetemi tanár.
Irodalomkritikai gyakorlatok. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben,
és helyen.
Vezető: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ docens.
Honismeret. Heti 2 óra. Kedd de. 8-10-ig az angol tolmácsteremben..
Előadó: Dr. PORDÁNY LÁSZLÓ adjunktus.
Eszperantó nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Vezető: Dr. KUGLER KATALIN adjunktus.
Néprajzi csoportok. vidékek.-Heti 2 óra. Később meghatározandó. időben ól,
helyen.
Előadó: Dr. FERENCZI IMRE tanszékvezető docens.
Közigazgatási fogalmazványok nyelvi megformálása. Heti 1 óra. Később
. meghatározandó időben és helyen.
Vezető: később kinevezendő oktató.
Ujszövetség.Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. CZUTH BÉLA adjunktus.
Közművelődés. /I-V. éveseknek/. Heti 2 pra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: GRUBER LÁSZLÓ ny. adjtmktus.
Nyelvjárások eszközfonetikai vizsgálata.I. Dinamikus labiográfia.Heti
2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. VALACZKAI LÁSZLÓ adjunktus.
Közösség és érték. /II-IV.éveseknek/. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
,

Előadó: Dr. GÁBOR KÁLMÁN adjunktus.

Az oktatás hatása a társadalomra /II-IV. éveseknek/. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. GÁBOR KÁLMÁN adjunktus.
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A szociológiai elméletek történeti fejlődése /J.-V.éveseknek/. Heti 2 óra
Később meghatározandó időben, és helyen.
Előadó: Dr. FELEKY GÁBOR tanársegéd.
Az "Állam-és jogtudományok viszonya más tudományterületekhez".Heti 2 óra
Később meghatározandó időben, és helyen.
Előadó: Dr. RÉVÉSZ BÉLA tanársegéd.
Nemzetközi szervezetek és nemzetközi fizetések joga.Heti 2 éra.Később
meghatározandó időben, és helyen.
Előadó: Dr. HEZNERICS IVÁN egyetemi tanár.
Közoktatáspolitika Magyarországon a dualizmus korában és a Horthy-korszakban. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben, és helyen.
Előadó: Dr. HENCZ AURÉL c. egyetemi tanár,, meghívott előadó.
Az emberi Jogok.- mint alapvető állampolgári jogok.Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KOVÁCS ISTVÁN tanszékvezető egyétemi tanár.
Kriminalisztika. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. KERTÉSZ IMRE c. egyetemi tanár, meghívott előadó.
Igazságügyi elmekórtan. Heti I óra. Később meghatározandó időben/és
helyen.
Előadó: Dr. VARGHA MIKLÓS egyetemi tanár, meghívott előadó.
Összehasonlító /szocialista büntetőjog.'- Heti 1 óra. Később meghatározandó
időben és helyen,
Előadó: Dr. TOKAJI GÉZA docens.
Katonai büntetőjog. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó:. Dr. RÁCZ SÁNDOR meghívott előadó.
Fejezetek a magyar feudális magán-, büntető- és eljárásjog, köréből. Heti
1 ora. Később meghatarozandó időben ós helyen.
Előadó: Dr. BOTH ÖDÖN tanszékvezető docens.
Összehasonlító munkajog - a munkajog fejlődésének tendenciái. Heü 1 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr.- NAGY LÁSZLÓ egyetemi tanár.
A munkajog nemzetközi vonatkozásai. Heti 1 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó': Dr. NAGY LÁSZLÓ egyetemi tanár.
A munka díjazásának jogi szabályozása és bírói gyakorlata. Heti 1 óra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. RADNAY JÓZSEF meghívott előadó.
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Fejezetek a szociálpolitika gondolkodás történetéből. Heti 1 éra.
Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. CZUCZ OTTÓ adjunktus.
A környezetvédelem jogi kérdései.Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. BÁNDI GYULA meghívott előadó.
A földhasználat kérdései. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Előadó: Dr. NAGY SÁNDOR meghívott előadó.
Kisajátítási kártalanítás kérdései. Heti 1 őrá..Később meghatározandó
időben és helyen. •
Előadó: Dr. TÓTH LÁSZLÓ meghívott előadó.
A közúti fuvarozás jogi problémái. Heti 1 óra. Később meghatározandó
időben es helyen.
Előadó: Dr. BÉRCZI MIHÁLY meghívott előadó.
A jogi" képviselet gyakorlati kérdései a gazdasági jogi munkában.Heti 1
' é r a . Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. MOTIKA DEZSŐ meghívott előadó.
A római jog forrásai.Heti 1 óra. Később meghatározandó időben, és helyen.
Előadó: Dr.'PÓLAY ELEMÉR tanszékvezető egyetemi tanár.
A pandektisztika és hatása a magyar civilisztikára. Heti 1 óra.
Később meghatározandó időben és helyen,
Előadó: Dr. POLAY ELEMÉR tanszókvezető egyeteM tanár.
Rabszolgamunka 03 bérmunka az ókori Rómában. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben es helyen.
.

Előadó: DB. MOLNÁR IMRE docens.

Vallávitlka. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. HÉDERNÉ dr.KOZÁK RÓZA adjunktus.
A filozófia jog Ilegel jogfilozófiá,Iában. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. SIMON FERENC adjunktus.
A "hiróságck igazgatása és szervezése.Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben és helyen.
Előadó: Dr. ÜRMÖS FERENC tudományos munkatárs.
Ycéai-zociológia. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben ős helyen.
Előadó: Dr. JÓZSA ZOLTÁN tanársegéd.
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Fejezetek a szociológiai gondolkodás történetéből. Heti 2 óra. Később
«..Iidőben
I II ».I Iés
li lhelyen®
l l ILII
meghatározandó
• Előadó: 'Dr. FELEKY GÁBOR tanársegéd®
Magmatizmus-Vulkanológia.' Heti 2 óra® Később' meghatározandó időben
es helyen.
Előadó: Dr. SZEDERKÉNYI TIBOR docens.
Bioszervetlen kémia. '/Fémtartalmú bioaktiv vetületek/. Heti 2 óra.
Később meghatározandó időben és helyen®
Előadó: Dr. ANDOR JÓZSEF docens.
Biofizika. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen.
Előadó: Dr. SZALAY LÁSZLÓ egyetemi tanár.,
-;

Biofizikai gyakorlatok. Heti 3 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Előadó: Dr. RUTGLER ANDRÁS adjunktus.
Szexuális nevelés lehetőségei a középiskolában. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben es helyen.
,'45
Előadó: Dr. NEMETH ENDRE adjunktus.
A Föld és az élet fejlődése. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben
és helyen.
Előadó: Dr. SZÓNOKY MIKLÓS adjunktus.
Áz ember és környezete. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és
helyen.
Előadók: Dr. JUHÁSZ MIKLÓS docens
Dr. GALLÉ LÁSZLÓ docens®
Software készítése és tervezése. Heti 2 óra. Később meghatározandó
időben es helyen.
Előadó: Dr. KOVÁCS LÁSZLÓ adjunktus.
A keskenyfilmezés elméleti és gyakorlati alapjai. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben es helyen.
Előadó: Dr. VÁRADI JENŐ mérnök.
A Móra Ferenc Kollégiumban tartott szakkollágjjjmi__órák
/az elletékes tanszékek speciális kollégiumnak elismerik/
József Attila költészete. Heti 2 éra. Később meghatározandó időben.
Előadó: Dr. SZIGETI LAJOS adjunktus.
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Helytörténet. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben.
Előadó: Dr, SZÁNTÓ II.TRE egyetemi tanár. .Ü.ilgakoy munkássága. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben,,/
Előadó: Dr. SZŐKE KATALIN adjunktus.
XVTI-XVIXI. századi művelődésünk forrásai. Heti 2 óra. Később meg- .
határozandó időben.
Előadó: Dr. ÍIOFM.IANN GIZELLA tudományos munkatárs.
A pedagójgiai kutatós kvantitatív módszerei. Heti 2 óra. Később meghatározandó ,időben.
Előadó: Dr. CSAPÓ BENŐ. adjunktus.
Orosz társadalomtörténet a feudalizmus kialakulásától napjainkig.
/Az""orosz feudalizmus kora/. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben,
Előadó: Dr. VARGA ILONA docens.
A hiány gazdaságtana. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben.
Előadó: OLÁH JÁNOS tanársegéd.
Idegenvezetés. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben.
Előadók: később megbízandó előadók.
A tömegtájékoztatás elmélete és gyakorlata. Heti 1 óra. Később meghatározandó időben.
Előadó: később megbizandó előadó.

A tömegtájékoztatás elmélete és gyakorlata. Heti 2 óra. Később
meghatározandó időben, és helyen.
Előadó: később megbizandó előadó.
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PÁLYATÉTELEK
•

4

1. Politikai gazdaságtanból
t
•

• .1. A gazdasági fejlődés ós a ciklusok.
2. A Monarchia pénzügyi politikája.
3. Egyenlőség, egyenlőtlenség a szocializmusban.
2. Filozófia
1. Erkölcs a szocializmusban.
2. A közösség személyiségformáló szerepe.
3. A marxi elidegenedés-elmélet időszerűségeiről a szocializmusban.
3. Tudományos Szocializmus
1. Ópusztaszer község története.
2. A pusztaszeri "Hétvezér" Tsz története.
3. Az üzemi demokrácia helyzete egy nagyobb üzem életében.
4. Egy nagyobb termelőszövetkezet tagságának összetétele, eredete,
életmódja.
5. Az arab országok uj- és legújabbkori történelméből választott
téma /társadalmi, gazdasági, politikai, ideológiai problémák,
Európa és az arab világ/.
6. 'A magyar ifjúsági mozgalom története a felszabadulás után /vagy
rétegszervezet egy adott korszakban/.
7. A KISZ helye, szerepe a szocializmus politikai rendszerében.
4. Magyar nyelvészetből
1. Valamely kisebb nyelvemlék vagy egy nagyobb nyelvemlék egy részletének szótárszerű feldolgozása.
2. A modalitás nyelvi eszközeinek vizsgálata nyelvemlékes szövegben.
3. Valamely mai költő vagy prózairé egy kötetének, illetőleg kisregényének stilusa.
4. Valamely település ragadványnevei.
5. Valamely település földrajzi nevei.
6. Nyelvjárási anyaggyüj
W s és: feldolgozás bármely témakörben.
7. Igemódvizsgálatok valamely nyelvemlékben.
8. Regionális'köznyelvi szöveg gyűjtése és valamely szempontból
való feldolgozása.
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5. Magyar irodalomtörténetből
1. Szabadon választott téma a régi magyar irodalom és művelődés
valamint az irodalomelmélet köréből.:
2. A regényiró Kosztolányi'.
3. A novellista Kosztolányi.
4. Illyés lcé3Ői költészete.
5. Juhász Gyula költészetének kritikai fogadtatása.
6. A müforditó Juliász Gyula.
7. 'Babits költői humanizmusa.
8. Babits egy regényének elemzése.
6. KLasszika-Filológiából

•

1. Szabadon választható téma a görög-latin filológia köréből.
7. Ókori egyetemes történelemből
1. Szabadon választható téma az ókor történetéből és az antik vallástörténetből.
8. Régészetből
1. Szabadon választható téma a régészet tárgyköréből.
9. Olasz nyelv és irodalomból

,

1. Arcképvázlat egy XX. századi olasz elbeszélőről,
2. Pirandello kritikák Magyarországon.
3. A római proletáriátus ábrázolása Pier Paoló Pasolini regényeiben.
4. Egy mai olasz regény nyelvi-stilisztikai elemzése.
5. Az olasz nyelv néhány uj fejlődési tendenciájának tükröződése
-a sajtó nyelvében.
6. Szabadon, választott, de konzultációkon megbeszélt téma.
7. Olasz-magyar müforditás.
8. Az uj I. osztályos középiskolai olasz tankönyv tanításának vagy
nyelvtani, vagy le:riLkai feldolgozása.
PÁLYÁZATI SZABÁLYOK
1. A Tudományegyetem részéről hirdetett pályatételekre az egyetem nappali
tagozatának rendes hallgatói, valamint - az egyetemi végbizonyítvány '
kiálTitása után 1 évig - a doktori szigorlatra készülő jelöltek pályázhatnak.
2. A pályázatok nyelve /hacsak más nincs meghatározva/ magyar.
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3. Valamennyi pályamunka beadásának határideje: 1984. május 15«
4. A pályamunkák negyedrét, tisztán, gépírással, vagy kézírással,
lapszámózva, bekötve, névvel vagy jeligével ellátva nyujtándélc
be a Kar Dékáni Hivatalához.
5. A pályamunkához használt források és segédeszközök pontosan megjelölendők.
6. A megjelölt kellékekkel nem biró, vagy a kitűzött határidő után
érkezett dolgozatok a pályázaton nem vehetnek részt.
7. A beérkezett dolgozatok a pályázóknak nem adhatók vissza.
8. A pályamű a szerző -tulajdona marad, annak kinyomtatása felöl szabadon rendelkezhet. Ha azonban müvének kiadása alkalmával az egyet©'
mi pályázatra, illetőleg jutalmazásra hivatkozik, köteles a bírálatokat egész terjedelmükben a dolgozathoz kinyomatatni.
9. A.hallgatók a pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a
tanszékeken kaphatnak.

/
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A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANSZÉKEI
/Egyetem u. 2. Telefon: 10-811/

//

1. 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 JÁROS, a neveléstudományok'
kandidátusa /mellékállásban/
Adjunktusok: Dr. KÉKES SZABÓ MIHÁLY, NAGYNÉ dr. VARGA MARGIT,
Dr. KOMLÓSSY ÁKOS, Dr. CSAPÓ ÉENŐ, Dr. KECZER TAPÉTÁS
Tanársegéd: Dr. CSIRIKNÉ dr. CZACIIESZ ERZSÉBET
Tudományos munkatárs: Dr. HUNYA PÉTERNÉ
Tudományos segédmunkatársak: JAZBIICZKYMÉ dr. TANÁCS ERZSÉBET,
Dr. LASZLAVIK ÉVA
Szakmódszertani Csoport.
Vezető: BICSKEI DEZ3ONE adjunktus
Adjunktus: HEDZIBRODSZKY ENDRE

<

í

2. . Pszichológia Tanszék. Telefon: 108. mell. állTanszékvezető: Dr. DURÓ LAJOS.docens, a pszichológiai tudományok
kandidátusa
,
Docens: Dr. VECZKÓ JÓZSEF *
Adjunktusok: Dr. GERGELY JENŐ, KEMÉNYNÉ dr. GYIMES.ERZSÉBET,
Dr. ZAKÁR ANDRÁS
'
Technikus: DANKÓ GYÖRGY
Könyvtáros: VECSERNYÉS FERENCNÉ

»

3.. Magyar Nyelvészeti Tanszék.Telefoh: 152. mell, áll.
Tanszékvezető: Dr. VELCSOVHÉ dr. TÓTH KATALIN docens, a nyelvtudományok kandidátusa
Docensek: Dr. MOKÁNY SÁNDOR, a nyelvtudományok kandidátusa, Dr. SZABÓ
JÓZSEF, a nyelvtudományok kandidátusa
Adjunktusok: Dr. BÉKÉSINÉ ,dr. FEJES KATALIN, Dr. BÜKY LÁSZLÓ,
Dr. MARÓTINÉ dr. KORCHMÁROS VALÉRIA, Dr. KOLLÁNYI TERÉZIA
• Tanársegéd: Dr. BRATINKA'JÓZSEF
Könyvtáros: Dr. TAKÁTS KÁROLYNÉ
4« Finnugor Nyelvtudományi Tanszék. Telefon: 152. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. I-IKOLA TIBOR egyetemi tanár, a nyelvtudományok
kandidátusa
,
Adjunktusok: Dr. BERTÉNYINÉ dr. LABÁDI GIZELLA, Dr. JANURIK TAMÁS
' Tanársegéd: T. SZALACSEK MARGIT
'Lektor: IRI.IELI KNIIVILA
Dokumentátor: RAUIC LÁSZLÓNÉ^ Dr. VASTAGH PÁLíTÉ
' • •
Alta.jisztika Csoport. Telefon: 177. > mell. áll.
Csoportvezető: Dr. RÓNA-TAS ANDRÁS egyetemi tanár, a nyelvtudományok
doktora
Adjunktus: Dr. BERTA ÁRPÁD
,
Tanársegéd: Dr. IVANICS MÁRIA
Ösztöndíjas gyakornok: ZILIONYI ISTVÁN
Tudományos segédmunkatársak: MOLNÁR ÁDÁM, NAGY ÉVA
Tudományos ügyintéző: ÁBRAHÁL! VERA

i
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5. Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. Telefon: 148. mell.áll.
Tanszékvezető: Dr. KARÓIT/ SÁNDOR egyetemi tanár, a nyelvtudományok
doktora
Adjunktus: Dr. LERCH ÁGITES
Tudományos segédmunkatárs: Dr. MALECZKY MÁRTA
*

6. Népraj zi Tanszék.Telefon: 131. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. FERENCZ1 INRE docens, a történettudományok /néprajz/
kandidátusa
7. I. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék.Telefon: 140. mell. áll.
Tanszékvezető: KESERŰ BÁLINT egyetemi tanár, az irodalomtudományok
. kandidátusa
Docensek: BALÁZS MIHÁLY, az irodalomtudományok kandidátusa /mellékállásban/, Dr. CSETRI LAJOS, az irodalomtudományok kandidátusa
Adjunktusok: Dr. KUK0VECZ1TÉ dr. ZENTAI MÁRIA, Dr. ÖTVÖS PÉTER,

Dr. SZAJBÉLY MIHÁLY-.
Tudományos segédmunkatárs: HOFFMANTT GIZELLA

8. II.sz. Ma,gyár Irodalomtörténeti Tanszék. Telefon: 140, mell. áll.
Tanszékvezető: Dr, ILIA MIHÁLY docens
Egyetemi tanár: Dr. CSUKÁS ISTVÁN, az irodalomtudományok kandidátusa
Docensek: Dr. KLS3 LAJOS, a filozófiatudományok kandidátusa, Dr. KRAJKÓ
ANDRÁS, az irodalomtudományok kandidátusa, Dr. NACSÁDY JÓZSEF,
az irodalomtudományok kandidátusa, Dr. BATA' IKRE /mellékállásban/, Dr.. VÖRÖS LÁSZLÓ
Adjunktusok: Dr. BARANYAI ZSOLT, Dr. PAPP ISTVÁN, Dr. SZIGETI LAJOS
Könyvtáros: KOSZTOLÁNYI DEZSŐMÉ
9. Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék.Telefon:.129. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. VAJDA GYÖRGY MIHÁLY egyetemi tanár, az irodalomtudományok kandidátusa
Docensek: ;Dr. FRIED ISTVÁN /mellékállásban/, Dr. JAKÓCS DÁNIEL, az
irodalomtudományok kandidátusa, Dr. KANYÓ ZOLTÁN, az irodalomtudományok kandidátusa
Adjunktus: Dr. PÁL JÓZSEF
10. Klasszika-Filológia Tanszék.Telefon: 187. mell, áll.
Tanszékvezető: Dr. SZÁDECZKY-KARD0S3 SAMU egyetemi tanár, az irodalomtudományok doktora
• Adjunktusok: Dr. LAKATOS PÁL, Dr. TAR IBOLYA,TURIlíÉ dr. DÉR TERÉZIA
Könyvtárosok:- CZENE VALÉRIA egyetemi főkönyvtáros
Dr. KOVÁCS ÁDÁMNÉ TÓTH GABRIELLA egyetemi.könyvtáros
Dizantinológiai és Középlatin Filológiai Tanszéki Csoport.
Csoportvezető: Dr. OLAJOS TEREZIA docens, a nyelvtudományok kandidátusa
Adjunktus: Dr. SZIGETIN: dr. GALÁNTAI ERZSÉBET
11. Ókortörténeti és Régészeti Tanszék. Telefon: 187. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. MAROTI EGON egyetemi tanár, a történettudományok
doktora
Docens: Dr. FODOR ISTVÁN /mellékállásban/
Adjunktus: Dr. CZUTH BÉLA
Tanársegéd: GALÁNTHA MÁRTA
Tudományos munkatárs: Dr. HOFFMANN ZSUZSANNA, a történettudományok
kandidátusa
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12. Középkori IJagyai- Történeti Tanszák.Telefon: 187. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. KRISTO GYULA egyetemi tanár, a történettudományok
doktora
Egyetcmi tanár: "Dr. SZÁIITO IKRE, a történettudományok kandidátusa
Adjunktusok: 3. dr, KISS ERZSÉBET, Dr. RÁKOS ISTVÁN
Tanársegéd: Dr. CSSRHUS SÁNDOR
Történeti Segédtudományok Tanszéki Csoport.Telefon: 187. mell, áll.
Csoportvezető: Dr. MAKK FERENC docens, a történettudományok kandidátusa
Adjunktus: Dr. PETR0VXC3 ISTVÁN
Tudományos munkatárs: Dr. BODONYI ILONA
Tudományos segédmunkatárs: B.TÓTH ÁGNES, KORDÉ ZOLTÁN
Dokumentátor: KISS JENŐNÉ
13. U,j- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék. Telefon: 187. mell, áll.
Tanszékvezető: Dr. SERFŐZŐ LAJOS egyetemi tanár, á t.örténettudományok
kandidátusa
Docens: Dr. GAAL ENDRE, a történettudományok kandidátusaAdjunktus: Dr. NAGY LAJOS /mellékállásban/
Tudományos főmunkatársak: Dr. SOÓS KATALIN, a történettudományok kandir
dátusa, Dr. SOI.ILYAI MAGDOLNA, a történettudományok kandidátusa /mellékállásban/
Tudományos munkatárs: Dr. VÁLYI ZSUZSANNA
Tudományos segédmunkatárs: Dr. LIPTAK DOROTTYA

v

.14. Középkori Egyetemes Történeti és Latin-Amerika Története Tanszék
Telefon: 187. mell. áll.
Tanszékvezető: Dr. ANDERLE ÁDÁM docens, a'történettudományok kandidátusa
Docens: Dr. GYITíüJSI .SÁNDOR, a történettudományok kandidátusa /mellékállásban/, Dr. VARGA ILONA, a történettudományok kandidátusa
Tanársegéd: Dr. - TÓTII ÁGNES
Tudományos adminisztrátor: POLLMANIJÉ FODOR JUDIT
Latin-Amerika Története Kutatócsoport. Telefon: 166. mell. áll.
Vezető: Dr. ANDERLE ADALI docens, a történe11udonányok kandidátusa
Tudományos munkatárs: Dr. FISCHER-FERENC
Nyelvtanár: TIKÁR ZSUZSANNA
5r.

és Legújabbkpri; Egyetemes Történeti Tanszók.Telefon: 187. me 11.á 11.
Tanszékvezető: Dr. CSATARI DÁNIEL egyetemi tanár, a történettudományok
kandidátusa
Docens: SZÉKELY LAJOS-

/

Adjunktusok: Dr. AJTDERLÉNÉ dr. SAJTI ENIKŐ, Dr.HEGYI ANDRÁS, Dr.
KAIN 1 TI LÁSZLÓ
I.-rársegéd: Dr. RA^FAY ERITO
Tudományos főműn1-atárs: Dr. LAGZI ISTVÁN, a történettudományok kandidátusa
Tudományos segédmunkatárs: Dr. KÖVÉR LAJOS

16c

Történeti - és ókortudományi Szakkönyvtár
Könyvtárosok: CSENG VALÉRIA, Dr. KOVÁCS ÁDÁMHÉ TÓTH GABRIELLA,
PGLSŐCZI GYÖRGYI
N-'xet Nyelvi és Irodalmi Tanszék. Telefon: 179. mell. áll.
Trrszékvezető: Dr. HALASZ ELOD egyetemi tanár, az irodalomtudományok
doktora
Docensek: Dr. CSŰRI KÁROLY, az irodalomtudományok kandidátusa,
Dr. MÁRVÁNY JÁNOS, a nyelvtudományok kandidátusa.
•Dr. SALYÁM03SY L1IICLC3, az irodalomtudományok kandidátusa
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Adjunktusok: Dr. HA1TSEL ISTVÁN, Dr. LÍÜ1LER JÓZSEF
Tanársegéd: Dr. KÁSZONY ATTILÁIKÉ ár. TŐTH-MÁDI ROZÁLIA
Tudományos munkatárs: Dr. BERNÁTH ÁRPÁD, az irodalomtudományok
kandidátusa
Lektor: JOADIHM BU3CITEITD0RF •
Könyvtáros: SZALAY LUJZA
17.>Angol Nyelvi és Irodalmi Tanszék.Telefon: 179. moll, áll.
Tanszékvezető: Dr. R0Z3NYAI BÁLINT docens, az irodalomtudományok
kandidátusa
Docens: Dr. KENE3EI ISTVÁN, a nyelvtudományok kandidátusa
Adjunktusok: DURIIAM DÁVIDNÉ, Dr. I.IATZKÓ LÁSZLÓ, Dr. PAGONYI ÉVA,
J
Dr. PORDÁMY LÁSZLÓ, Dr. RESCHNÉ dr. IíARINOVICH SAROLTA,
.Dr. SZOITYI GYÖRGY ENDRE
Tanársegédek: BÓDIS KLÁRA, KISS EDIT, CSERESNYÉSI LÁSZLÓ, Dr. FABINY
' ,
TIBOR, NÓVÁK GYÖRGY, PRÓKAINÉ SZABÓ ÉVA, RÓNAY ZSUZSANNA,
WODALA JÁIÍOSNÉ
Ösztöndíj-..; gyakornok: TARNAY LÁSZLÓ
Lektor: E 1UIÍTCE CAS3IDY
Könyvtáros: SZEKERESRE PÁLDI RITA
18. Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék. Telefon: 143. mell.áll.
Tanszékvezető:.Dr. PALFY MIKLÓS docens, a nyelvtudományok kandidátusa
Tudományos tanácsadó: Dr. NAGY GÉZA, az irodalomtudományok kandidátusa
Adjunktusok: Dr. ALBERT SÁNDOR, KOVÁCS JÓZSEF, Dr.MARTONYI ÉVA,
Dr. NÉEETíI- JENŐ, <Dr. PENKÉNÉ dr. JANC3KI OLGA
Tanársegéd: SÚJTÓ LÁSZLÓ
Lektor: JEAN-PAUL PAGLIANO
19. Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Telefon: 143. mell.áll.
Tanszékvezető: Dr. BENEDEK NÁNDOR docens,az irodalomtudományok
kandidátusa.
Egyetemi tanár: Dr. F0GARA3I MIKLÓS, a nyelvtudományok doktora
Docens: Dr. 1TEMÉHYI KÁZMÉR, az irodalomtudományok kandidátusa
Adjunktus: Dr. ' FÁBIÁN ZSUZSANNA
Tanársegédek: Dr. BÉNYINÉ-dr. FARKAS MÁRIA, PINTÉRNÉ dr. VIGIi 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
>censelc: Dr. H. TÓTH ILIRE, a nyelvtudományok kandidátusa, Dr. PETE
ISTVÁN, a nyelvtudományok kandidátusa, Dr. SZALAMIN EDIT,
a nyelvtudományok kandidátusa •
Adjunktusok: Dr. BARÓTI TIBOR, Dr. FENYVESI ISTVÁN, Dr. FENT/E3INÉ
JELISAVETA MIHAJLOVNA KONYAJEVA, Dr. FÁBRICZ KÁROLY,
Dr. FERIKCZ ISTVÁN, Dr, IOJGLEP, KATALIN, LAKI ÉVA,
Dr. SZALMÁNK dr. NATALIA SZEMJONOVHA VIHTER, Dr. SZŐKE
KATALIN, VARRÓ MÁRIA,' VASSNÉ dr. 3AGI IBOLYA,,
Tanársegédek: BALÁZS L. GÁBOR, KATONA JUDIT, KACZIBA ÁGNES, MINKKÉ
SOLYMOSI IiÁRIA, LEPAHIN, V.ALERIJ VLAGYIMIROVICS,
VARGA ZSUZSANNA
Lektor:
Könyvtáros: KOCSIS MIHÁLY
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A kar címzetes egyetemi tanárai
Dr.
Dr.
Dr.
Dr«
Dr.

BAKOS FERENC, a nyelvtudományok doktora, .
HORVÁTH KÁROLY, az irodalomtudományok kandidátusa,
S2IKLAY LÁSZLÓ, az irodalomtudományok doktora,
TARDY LAJOS, a történettudományok doktora,
TÓTH DEZSŐ, akadémikus

A kar cimzetes efgyetemi docensei
Dr. BÁNFALVI JÓZSEF, a neveléstudományok kandidátusa,
Dr. HAVASI ZOLTÁN, az irodalomtudományok kandidátusa,
Dr. KARÁCSONYI BHLADr. KŐHALMI KATALIN, a néprajztudományok kandidátusap
SINGER LÁSZLÓKÉ dr.HEKSCH ÁGNES, a pedagógiai tudományok kandidátusa,
Dr. TROGMAYER OTTÓ, a történettudományok /régészet/'kandidátusa,
Dr. VISY JÓZSEF,
Dr. VONSIK GYULA, a filozófiatudományok kandidátusa
21. Nyelvi laboratórium
Vezető: Dr. VALACZKAI LÁSZLÓ adjunktus.
Technikusok: PÉTERVÁRI LAJOS, SOMOGYI ÁKOS

,

\

22. Tanszéki dolgozók
Előadók: BALLÁNÉ KISS VERA, HÓDI ZOL?ÁNNÉ, GÖRÖG LAJOSIÍÉ, GYŐRBIRÓ• LÁSZLÓKÉ, KEREZSI ISTVÁNNÉ, VARGA JENONÉ, VERÉB MARGIT,
Dr. ZÁNTHÓ RÓBERTNÉ
• Hivatalsegédek: POGAS ILLÉSNÉ, GÁSPÁR JÓZSEFNÉ, IISS JÓZSEFRE, IIÁRTA
SÁNDORNÉ, MAKRA SÁ1JDORNÉ, NAGY MIHÁLYNE, PÓPITY
LAJOSNÉ, RÁCZ LAJOSNÉ, SÁNDOR VILMOSNÉ, SCHÜSZLER
MIKLÓSNÉ, TÓTH FERENCNÉ
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Engedély8zám:2ö*/85
Példányszám: ¿,00

lléret: kJ4.
P.v.i Lengyel Gábor.
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