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Prof. Dr. Csepeli György 

Oktató neve, 
elérhetősége (név, email 

cím, telefonszám) 

Oktatott 
tárgy Neptun 

kódja 

Oktatott tárgy neve Beszámolási 
kötelezettség  

(lehetőségek: szóbeli 
vizsga skpe-on, 

beadandó dolgozat, 
online teszt, stb) 

Határidő(k) Elektronikusan átadott 
anyagok 

A hallgatókkal 
való 

kommunikáci
ó módja, 

csatornája 
(email, 

Moodle, Skpe, 
Microsoft 

Classroom, 
facebook 

csoport stb.) 

végzős 
hallgatók 
számára 

nem végzős 
hallgatók 
számára 

jellege elérhetőség
e 

(pl. pdf. 
jegyzet, ppt, 
könyv, cikk, 

video fájl, on-
line teszt) 

(pl. intézeti 
honlap, fb 
csoport, 
Moodle 
felület) 

Csepeli György 
csepeli.gyorgy@gmail.co
m 
 

BTSCN2207 Szociálpszichológia 
(előadás) 

szóbeli vizsga skype-
on, beadandó, 
teszt 

  vizsgaidőszak
ban 

ppt, könyv, 
cikk 

intézeti 
honlap,  

e-mail, skype,  

Idő:  

minden 

péntek 12.00-

13.30 

 

Csepeli György 
csepeli.gyorgy@gmail.co
m 
 

BTSCN2208 Szociálpszichológia 
(gyakorlat) 

Projekt eredmények 
prezentációja  
team-enként 

  vizsgaidőszak
ban 

ppt, könyv intézeti 
honlap,  

e-mail, skype, 
Idő: 

minden 

péntek, 

14.00-15.30 

 

Csepeli György 
csepeli.gyorgy@gmail.co
m 
 

BTBLSZM330
8 

Szociálpszichológia 
(előadás) 

írásos 
ismeretfelmérő teszt 

 vizsgaidőszak
ban 

ppt, könyv, 
cikk 

intézeti 
honlap,  

e-mail, skype, 
Időpont: 
március 21. 
10-14 
 

 

mailto:pappza01@gmail.com
mailto:pappza01@gmail.com
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Dr. Csizmadia Ervin 

Oktató neve, elérhetősége  
(név, email cím) 

Oktatott tárgy  Beszámolási 
kötelezettség   

pl. szóbeli 
vizsga skpe-on, 

beadandó 
dolgozat, 

online teszt 
stb. 

Határidő(k) Elektronikusan átadott anyagok  A hallgatókkal való 
kommunikáció 

módja, csatornája  pl. 
e-mail, Moodle, 
Sykpe, Microsoft 

Classroom, facebook 
csoport  

neptun kódja címe végzős 
hallgatók 
számára 

nem 
végzős 

hallgatók 
számára 

jellege 
pl. pdf. jegyzet, 
ppt, könyv, cikk, 
video fájl, on-line 
teszt 

elérhetősége  
pl. intézeti 
honlap, fb 
csoport, 
Moodle 
felület 

Dr. Csizmadia Ervin 
e-mail:  
csizmadia.ervin@tk.mta.hu  

BTUPLN147 
Pártok és 
pártrendszerek II. ea. 

beadandó 
dolgozat 
(esszé) 

 
május 
15. 

szakirodalom 
(online-cikkek) 

fb csoport Skype+ fb levelezés 

Dr. Csizmadia Ervin e-mail:  
csizmadia.ervin@tk.mta.hu BTUPLN147S 

Pártok és 
pártrendszerek II. 
szem. 

gyakorlati 
jegy 

  
május 
15. 

  
skype+ fb 
levelezés 

Dr. Csizmadia Ervin e-mail:  
csizmadia.ervin@tk.mta.hu BTUPLN192 

A magyar politikai 
rendszer II. ea. 

beadandó 
dolgozat 
(esszé) 

április 
15.  

 
szakirodalom 
(online-
cikkek) 

fb csoport skype+fb levelezés 

Dr. Csizmadia Ervin e-mail:  
csizmadia.ervin@tk.mta.hu BUMNPOL143 

Globális politika  
(levelező) 

szóbeli 
vizsga 
skype-on 

 
május 
15. 

online-cikkek  
skype+ e-mail 
levelezés 

Dr. Csizmadia Ervin e-mail:  
csizmadia.ervin@tk.mta.hu 

BTUMPOLE133 
Irányzatok a 
politikatudományban 
(levelező)  

szóbeli 
vizsga 
skype-on 

 
május 
15.  

online-cikkek  
skype+ e-mail 
levelezés 

Dr. Csizmadia Ervin e-mail:  
csizmadia.ervin@tk.mta.hu 

BTUMPLPOLE135 
Politikai eszmék és 
ideológiák (levelező) 

szóbeli 
vizsga 
(skype) 

 
május 
15.  

online-cikkek  
skype+ e-mail 
levelezés 

mailto:csizmadia.ervin@tk.mta.hu
mailto:csizmadia.ervin@tk.mta.hu
mailto:csizmadia.ervin@tk.mta.hu
mailto:csizmadia.ervin@tk.mta.hu
mailto:csizmadia.ervin@tk.mta.hu
mailto:csizmadia.ervin@tk.mta.hu
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Dr. Csizmadia Ervin e-mail:  
csizmadia.ervin@tk.mta.hu BTUMPLPOL123 

Politikai hálózatok és 
agytrösztök 

szóbeli 
vizsga 
(skype) 

 
május 
15.  

online-cikkek  
skype+ e-mail 
levelezés 

 

dr. Darai Péter 

Oktató neve, 
elérhetősége  

(név, email cím) 
 
 

Oktatott tárgy  Beszámolási 
kötelezettség   

pl. szóbeli vizsga 
skpe-on, 

beadandó 
dolgozat, online 

teszt stb. 

Határidő(k) 
 

Elektronikusan átadott anyagok  A hallgatókkal 
való 

kommunikáció 
módja, 

csatornája 
pl. e-mail, 

Moodle, Sykpe, 
Microsoft 

Classroom, 
facebook csoport 

stb. 

neptun 
kódja 

 
 

 

címe 
 
 

végzős 
hallgatók 
számára 

nem 
végzős 

hallgatók 
számára 

jellege 
pl. pdf. jegyzet, 
ppt, könyv, cikk, 

video fájl, on-
line teszt 

elérhetősége 
pl. intézeti 
honlap, fb 

csoport, Moodle 
felület 

dr. Darai Péter 
daraimeister@gmail.com 

06-70-946-9568 
BTUPLN99 A parlamentarizmus szerkezete 

és működése 
beadandó 
dolgozat - 

május 
30. 

jegyzet, cikkek 
(pdf.) 

ATTI honlap, 
e-mail e-mail, skype 

 

  

mailto:csizmadia.ervin@tk.mta.hu
mailto:daraimeister@gmail.com
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Dr. Faragó László 

Oktató neve, 
elérhetősége  

(név, email cím) 

Oktatott tárgy  Beszámolási 
kötelezettség   

pl. szóbeli vizsga 
skpe-on, 

beadandó 
dolgozat, online 

teszt stb. 

Határidő(k) 
 

Elektronikusan átadott 
anyagok  

A hallgatókkal való 
kommunikáció módja, 
csatornája  pl. e-mail, 

Moodle, Sykpe, Microsoft 
Classroom, facebook 

csoport  

neptun kódja címe végzős 
hallgatók 
számára 

nem 
végzős 

hallgatók 
számára 

jellege 
pl. pdf. 
jegyzet, 
ppt, könyv, 
cikk, video 
fájl, on-line 
teszt 

elérhetősége  
pl. intézeti 
honlap, fb 
csoport, 

Moodle felület 

Dr. Faragó László  
faragoradio@gmail.com  

BTSCN2211 Szociológiai 
módszertani 
gyakorlat 

beadandó 
dolgozat 

 2020. 
május 
8. 

ppt, 
könyv, 
cikk 

intézeti 
honlap, 
GoogleDrive 
és Moodle 

Zoom, Skype és email 

Dr. Faragó László  
faragoradio@gmail.com  

BTSCN608 Terepgyakorlat 
VI. 

projektmunka 
kutatás 

2020. 
április 
10. 

 ppt, 
könyv, 
cikk 

intézeti 
honlap, 
GoogleDrive 
és Moodle 

Zoom, Skype és email 

 

 

  

mailto:faragoradio@gmail.com
mailto:faragoradio@gmail.com
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Dr. habil. Fazekas Csaba 

 

Oktató neve, 
elérhetősége  

(név, email 
cím) 

Oktatott tárgy  Beszámolási 
kötelezettség   

pl. szóbeli vizsga 
skpe-on, beadandó 

dolgozat, online 
teszt stb. 

Határidő(k) 
 

Elektronikusan átadott anyagok  A hallgatókkal való 
kommunikáció 

módja, csatornája  
pl. e-mail, Moodle, 

Sykpe, Microsoft 
Classroom, 

facebook csoport 
stb. 

neptun kódja címe végzős 
hallgatók 
számára 

nem 
végzős 

hallgatók 
számára 

jellege 
pl. pdf. jegyzet, 
ppt, könyv, 
cikk, video fájl, 
on-line teszt 

elérhetősége  
pl. intézeti 
honlap, fb 
csoport, 

Moodle felület 

Fazekas 
Csaba, 
fazekas@uni-
miskolc.hu  

BTUPLN188 Politikai rendszerek 
története 
Magyarországon II. 

szóbeli vizsga 
skype-on* 

– 2020. 06. 
26. 

pdf-ben 
szövegek, ppt-
vázlatok, video 
fájl 

e-mailen 
küldöm a 
hallgatóknak 

e-mail, skype, 
facebook 

Fazekas 
Csaba, 
fazekas@uni-
miskolc.hu  

BTUPLN108 Magyar politikai 
gondolkodás története 
II. 

szóbeli vizsga 
skype-on* 

– 2020. 06. 
26. 

pdf-ben 
szövegek, ppt-
vázlatok, video 
fájl 

e-mailen 
küldöm a 
hallgatóknak 

e-mail, skype, 
facebook 

Fazekas 
Csaba, 
fazekas@uni-
miskolc.hu  

BTUMNPOL110; 
BTUMLPOL110 

A magyar pártosodás és 
pártrendszer története 

beadandó dolgozat 
alapján 

– 2020. 05. 
29. 

pdf-ben 
szövegek, ppt-
vázlatok, video 
fájl 

e-mailen 
küldöm a 
hallgatóknak 

e-mail, skype, 
facebook 

Fazekas 
Csaba, 
fazekas@uni-
miskolc.hu  

BTUMLPOL120; 
BTUMNPOL120 

Kommunikációtörténet beadandó dolgozat 
alapján 

– 2020. 05. 
29. 

pdf-ben 
szövegek, ppt-
vázlatok, video 
fájl 

e-mailen 
küldöm a 
hallgatóknak 

e-mail, skype, 
facebook 

Fazekas 
Csaba, 
fazekas@uni-
miskolc.hu  

BTUMNPOLK126; 
BTUMLPOLK126 

Politikai propaganda és 
befolyásolás 

beadandó dolgozat 
alapján 

– 2020. 05. 
29. 

pdf-ben 
szövegek, ppt-
vázlatok, video 
fájl 

e-mailen 
küldöm a 
hallgatóknak 

e-mail, skype, 
facebook 

Fazekas 
Csaba, 
fazekas@uni-
miskolc.hu  

BTKETN203 Vallások, egyházak, 
vallási kisebbségek 
Közép-Európában 

szóbeli vizsga 
skype-on* 

– 2020. 06. 
26. 

pdf-ben 
szövegek, ppt-
vázlatok, video 
fájl 

e-mailen 
küldöm a 
hallgatóknak 

e-mail, skype, 
facebook 

mailto:fazekas@uni-miskolc.hu
mailto:fazekas@uni-miskolc.hu
mailto:fazekas@uni-miskolc.hu
mailto:fazekas@uni-miskolc.hu
mailto:fazekas@uni-miskolc.hu
mailto:fazekas@uni-miskolc.hu
mailto:fazekas@uni-miskolc.hu
mailto:fazekas@uni-miskolc.hu
mailto:fazekas@uni-miskolc.hu
mailto:fazekas@uni-miskolc.hu
mailto:fazekas@uni-miskolc.hu
mailto:fazekas@uni-miskolc.hu
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Fazekas 
Csaba, 
fazekas@uni-
miskolc.hu  

BTKLSPED213 Európai uniós 
alapismeretek 

beadandó dolgozat 
alapján 

– 2020. 05. 
29. 

pdf-ben 
szövegek, ppt-
vázlatok, video 
fájl 

e-mailen 
küldöm a 
hallgatóknak 

e-mail, skype, 
facebook 

Fazekas 
Csaba, 
fazekas@uni-
miskolc.hu  

BTOTOR8N08 Politikai struktúrák az 
újkorban 

megtartott 
kiselőadás vagy 
meg nem tartott 
kiselőadás írásos 
(doc + ppt) 
összefoglalása 
alapján 

– 2020. 05. 
29. 

pdf-ben 
szövegek, ppt-
vázlatok, video 
fájl 

e-mailen 
küldöm a 
hallgatóknak 

e-mail, skype, 
facebook 

Fazekas 
Csaba, 
fazekas@uni-
miskolc.hu  

BTOTOR8L08; 
BTOSVTL404 

Politikai struktúrák az 
újkorban 

beadandó dolgozat 
alapján 

2020. 04. 
10. 

2020. 05. 
29. 

pdf-ben 
szövegek, ppt-
vázlatok, video 
fájl 

e-mailen 
küldöm a 
hallgatóknak 

e-mail, skype, 
facebook 

Fazekas 
Csaba, 
fazekas@uni-
miskolc.hu  

BTUMNPOL145; 
BTUMLPOL145 

Diplomamunka 
elkészítése és leadása 

diplomamunka 
leadása 

2020. 04. 
22. 

– – egyéni 
konzultáció e-
mailban 

e-mail, skype, 
facebook 

Fazekas 
Csaba, 
fazekas@uni-
miskolc.hu  

BTKETN403 Szakdolgozat diplomamunka 
leadása 

2020. 04. 
22. 

– – egyéni 
konzultáció e-
mailban 

e-mail, skype, 
facebook 

Fazekas 
Csaba, 
fazekas@uni-
miskolc.hu  

BTPLN200; 
BTUPLN200 

Szakdolgozati 
konzultáció, leadás 

diplomamunka 
leadása 

2020. 04. 
22. 

– – egyéni 
konzultáció e-
mailban 

e-mail, skype, 
facebook 

Fazekas 
Csaba, 
fazekas@uni-
miskolc.hu  

BTUMNPOL139/1; 
BTUMLPOL139/1 

Szakdolgozati 
szeminárium I. 

szakdolgozatra 
való felkészülés 
időarányos 
tervének 
teljesítése 

– 2020. 05. 
29. 

a szakdolgozat 
témájától 
függően, 
témavezető 
irányítása 
alapján 

egyéni 
konzultáció e-
mailban 

e-mail, skype, 
facebook 

Fazekas 
Csaba, 

BTUPLN199 Szakmai gyakorlat amennyiben a 
vizsgaidőszak 
végéig 

– 2020. 06. 
26. 

szakmai 
gyakorlat 
jellegétől, 

– e-mail, skype, 
facebook 

mailto:fazekas@uni-miskolc.hu
mailto:fazekas@uni-miskolc.hu
mailto:fazekas@uni-miskolc.hu
mailto:fazekas@uni-miskolc.hu
mailto:fazekas@uni-miskolc.hu
mailto:fazekas@uni-miskolc.hu
mailto:fazekas@uni-miskolc.hu
mailto:fazekas@uni-miskolc.hu
mailto:fazekas@uni-miskolc.hu
mailto:fazekas@uni-miskolc.hu
mailto:fazekas@uni-miskolc.hu
mailto:fazekas@uni-miskolc.hu
mailto:fazekas@uni-miskolc.hu
mailto:fazekas@uni-miskolc.hu
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fazekas@uni-
miskolc.hu  

megvalósítható 
(más esetben 
következő félévben 
teljesítendő) 

helyétől 
függően 
egyénileg 

 

  

mailto:fazekas@uni-miskolc.hu
mailto:fazekas@uni-miskolc.hu
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Dr. Fekete Sándor 

Oktató neve, 
elérhetősége  

(név, email cím) 

Oktatott tárgy  Beszámolási 
kötelezettség   

pl. szóbeli vizsga 
skype-on, 
beadandó 

dolgozat, online 
teszt stb. 

Határidő(k) 
 

Elektronikusan átadott anyagok  A hallgatókkal 
való 

kommunikáció 
módja, 

csatornája  pl. e-
mail, Moodle, 

Skype, Microsoft 
Classroom, 

facebook csoport 
stb. 

neptun 
kódja 

címe végzős 
hallgatók 
számára 

nem 
végzős 

hallgatók 
számára 

jellege 
pl. pdf. jegyzet, 
ppt, könyv, cikk, 
video fájl, on-
line teszt 

elérhetősége  
pl. intézeti 
honlap, fb 

csoport, Moodle 
felület 

Fekete Sándor 
bolblack@uni-
miskolc.hu  

BTUMLPOL
139/3 

Szakdolgozati szeminárium 
3. 

Beadvány Április 9. Május 
15. 

Jegyzet Intézeti 
honlap 

E-mail, Skype, 
Messenger, 
Viber 

Fekete Sándor 
bolblack@uni-
miskolc.hu 

BTUMLPOL
K131 

Kommunikációs 
készségfejlesztés 

Beadvány - Május 
15. 

PPT, Youtube Intézeti 
honlap 

E-mail, Skype, 
Messenger, 
Viber 

Fekete Sándor 
bolblack@uni-
miskolc.hu 

BTUPLN118 Bevezetés a 
politikatudományba II. 

Beadvány Április 9. Május 
15. 

PPT, PDF Intézeti 
honlap 

E-mail, Skype, 
Messenger, 
Viber 

Fekete Sándor 
bolblack@uni-
miskolc.hu 

BTUPLN190
S 

Bevezetés a politikai 
filozófiába II. 

Prezentáció 
Beadvány 

Április 9. Május 
15. 

PDF Intézeti 
honlap 

E-mail, Skype, 
Messenger, 
Viber 

Fekete Sándor 
bolblack@uni-
miskolc.hu 

BTUPLN197 A meggyőzés és a retorika 
módszerei II. 

Prezentáció 
Beadvány 

Április 9. Május 
15. 

PPT, PDF, 
Youtube 

Intézeti 
honlap 

E-mail, Skype, 
Messenger, 
Viber 

Fekete Sándor 
bolblack@uni-
miskolc.hu  

BTUPLN198 Szakdolgozatíró szeminárium Beadvány Április 9. Május 
15. 

Jegyzet Intézeti 
honlap 

E-mail, Skype, 
Messenger, 
Viber 

 

 

mailto:bolblack@uni-miskolc.hu
mailto:bolblack@uni-miskolc.hu
mailto:bolblack@uni-miskolc.hu
mailto:bolblack@uni-miskolc.hu
mailto:bolblack@uni-miskolc.hu
mailto:bolblack@uni-miskolc.hu
mailto:bolblack@uni-miskolc.hu
mailto:bolblack@uni-miskolc.hu
mailto:bolblack@uni-miskolc.hu
mailto:bolblack@uni-miskolc.hu
mailto:bolblack@uni-miskolc.hu
mailto:bolblack@uni-miskolc.hu
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Gyukits György  

 

Oktató neve, 
elérhetősége (név, email 

cím, telefonszám) 

Oktatott tárgy neve, 
Neptun kódja 

Beszámolási 
kötelezettség  
(lehetőségek: 

szóbeli vizsga skpe-
on, beadandó 

dolgozat, online 
teszt, stb) 

Határidő(k) 
(nem 

végzősök 
esetén….., 

általában….) 

Határidő(k) 
(végzősök 
esetén….., 

általában….) 

Elektronikusan átadott 
anyagok  

A hallgatókkal való 
kommunikáció módja, 

csatornája (email, 
Moodle, Skype, 

Microsoft Classroom, 
facebook csoport stb.) 

jellege  
(pl. pdf. 
jegyzet, 
ppt, könyv, 
cikk, video 
fájl, on-line 
teszt) 

elérhetősége  
(pl. intézeti 
honlap, fb 
csoport, 
Moodle 
felület) 

Gyukits György 
gyukits@freemail.hu  

Devianciaszociológia,  
BTBLSZM4405  

Beadandó 
dolgozat 

Május 15  pdf, ppt intézeti honlap Email, skype 

Gyukits György 
gyukits@freemail.hu  

Devianciaszociológia 
BTBNSZM4405  

Beadandó 
dolgozat 

Május 15  pdf, ppt intézeti honlap Email, skype 

Gyukits György 
gyukits@freemail.hu  

Egészségszociológia 
BTSCN6601 

Beadandó 
dolgozat 

 Április 18 pdf, ppt intézeti honlap Email, skype 

Gyukits György 
gyukits@freemail.hu  

Fogyatékkal élők a 
társadalomban  
BTMLSOCK441  
 

Beadandó 
dolgozat 

Május 15  pdf, ppt intézeti honlap Email, skype 

Gyukits György 
gyukits@freemail.hu  

Kisebbségszociológia 
BTMLSOCK222 

Beadandó 
dolgozat 

 Április 18 pdf, ppt intézeti honlap Email, skype 

Gyukits György 
gyukits@freemail.hu  

Kisebbségszociológia  
BTMNSOCK222  
 

Beadandó 
dolgozat 

 Április 18 pdf, ppt intézeti honlap Email, skype 

Gyukits György 
gyukits@freemail.hu  

Kisebbségszociológia 
BTBLSZMCS64 

Beadandó 
dolgozat 

 Április 18 pdf, ppt intézeti honlap Email, skype 

mailto:gyukits@freemail.hu
mailto:gyukits@freemail.hu
mailto:gyukits@freemail.hu
mailto:gyukits@freemail.hu
mailto:gyukits@freemail.hu
mailto:gyukits@freemail.hu
mailto:gyukits@freemail.hu
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Gyukits György 
gyukits@freemail.hu  

Népegészségtan 
BTBNSZMO603 

Beadandó 
dolgozat 

 Április 18. pdf, ppt intézeti honlap Email, skype 

Gyukits György 
gyukits@freemail.hu  

Szociális munka 
hátrányos helyzetű 
településeken 
BTBNSZM4403 

Beadandó 
dolgozat 

Május 15  pdf, ppt intézeti honlap Email, skype 

Gyukits György 
gyukits@freemail.hu  

Szociális munka 
hátrányos helyzetű 
településeken 
BTBLSZM4403 

Beadandó 
dolgozat 

Május 15  pdf, ppt intézeti honlap Email, skype 

Gyukits György 
gyukits@freemail.hu  

Társadalmi hátrányok 
szociológiája 
BTBLSZM3304 

Beadandó 
dolgozat 

Május 15  pdf, ppt intézeti honlap Email, skype 

Gyukits György 
gyukits@freemail.hu  

Társadalmi hátrányok 
szociológiája 
BTBLSZM306 

Beadandó 
dolgozat 

Május 15  pdf, ppt intézeti honlap Email, skype 

Gyukits György 
gyukits@freemail.hu  

Terepgyakorlat IV. 
BTSCN411 

Beadandó 
dolgozat 

Május 15  pdf, ppt intézeti honlap Email, skype 

Gyukits György 
gyukits@freemail.hu  

Terepgyakorlat IV. 
BTSCN4410 

Beadandó 
dolgozat 

Május 15  pdf, ppt intézeti honlap Email, skype 

 

  

mailto:gyukits@freemail.hu
mailto:gyukits@freemail.hu
mailto:gyukits@freemail.hu
mailto:gyukits@freemail.hu
mailto:gyukits@freemail.hu
mailto:gyukits@freemail.hu
mailto:gyukits@freemail.hu
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Dr. Havasi Virág 

Oktató neve, 
elérhetősége  

(név, email cím) 

Oktatott tárgy  Beszámolási 
kötelezettség   

pl. szóbeli vizsga 
skpe-on, 

beadandó 
dolgozat, online 

teszt stb. 

Határidő(k) 
 

Elektronikusan átadott anyagok  A hallgatókkal 
való 

kommunikáció 
módja, 

csatornája  pl. e-
mail, Moodle, 

Sykpe, Microsoft 
Classroom, 

facebook csoport 
stb. 

neptun 
kódja 

címe végzős 
hallgatók 
számára 

nem 
végzős 

hallgatók 
számára 

jellege 
pl. pdf. jegyzet, 
ppt, könyv, cikk, 
video fájl, on-
line teszt 

elérhetősége  
pl. intézeti 
honlap, fb 

csoport, Moodle 
felület 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTSCN2205 A társadalomtudományok 
jogtudomány alapjai 

beadandók  05.15. ppt intézeti 
honlap 

neptun, e-mail 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTBLSZM51
2 

Stratégiai menedzsemnt a 
szociális szférában 

órán gyakorlati 
feladat 
(megtörtént) 

 02.22. könyvrészlet
ek 

előadás 
lement 

neptun, e-mail 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTSCN221
2 

Terepgyakorlat II heti 
rendszeresség
ű konzultáció 
e-mailen, 
részletes 
kutatási terv 
benyújtása 

 05.15. - - neptun, e-mail 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTUMLPOL
100 

A gazdasági rendszerek 
társadalomtudományi 
elemzése 

beadandó 
dolgozat 

 05.15. cikkek előadás 
lement 

neptun, e-mail 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTBLSZM44
02 

Projektmunka I beadandó  05.15. digitális 
tananyagok 

tematikában 
a linkek 
megjelölve 
(tematika a 
honlapon) 

neptun, e-mail 

mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
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Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

 
BTBNSZM4401

4401 
 

Szociális munka 
közösségekkel 

skype-on 
szóbeli vizsga 

 06.28. ppt, cikkek, 
könyv 

e-mail neptun, e-mail 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTKETN206 Közép-Európa 
gazdaságtörténete 

prezentáció 
skype-os óra 
keretében, 
teszt otthoni 
kitöltése, 
filmösszefoglal
ók, esszé 

 05.15. ppt e-mail, 
intézeti 
honlap 

neptun,e-mail 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTSCN2205 A társadalomtudományok 
jogtudomány alapjai 

beadandók  05.15. ppt intézeti 
honlap 

neptun, e-mail 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTBNSZM2
207 

A jogtudomány alapjai beadandók  05.15. ppt intézeti 
honlap 

neptun, e-mail 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTBNSZOCS
06 

Kisebbségszociológia beadandók, 
online teszt 

 05.15. pdf, könyv e-mail neptun, e-mail 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTUPLN91 A társadalomtudományok 
jogtudomány alapjai 

beadandók  05.15. pdf intézeti 
honlap 

neptun, e-mail 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTSZM403 Humán erőforrás 
gazdálkodás, humánpolitika 
a szociális szférában 

órán gyakorlati 
feladat 
(megtörtént) 

 02.22. könyvrészlet
ek 

átadva neptun, e-mail 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTBNSZMC
S64 

Kisebbségszociológia beadandók, 
online teszt 

 05.15. pdf, könyv e-mail neptun, e-mail 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTSCN6602 Jogszociológia beadandók 04. 08.  - e-mail neptun, e-mail 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTBNSZMO
407 

Családjog és gyermeki 
jogok 

kiselőadás 
skype-os óra 
keretében, 
otthon 
megnézett 

 05.15. https://ptk20
13.hu/uj-ptk-
normaszoveg
/uj-ptk-iv-
konyv-

e-mail neptun, e-
mail, skype 

mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
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filmekről rövid 
reflexiók 

csaladjog/71
1 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTSCN4403 Művészetszociológia beadandók  06.28. pdf, ppt intézeti 
honlap 

neptun, e-mail 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTBLSZM22
07 

A jogtudomány alapjai beadandók  05.15. ppt intézeti 
honlap 

neptun, e-mail 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTGYPL104 Jogalkalmazás és 
joghasználat 

beadandók  06.20. ppt moodle moodle 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTSZM306 Stratégiai menedzsment a 
szociális szférában 

órán gyakorlati 
feladat 
(megtörtént) 

 02.22. könyvrészlet
ek 

előadás 
lement 

neptun, e-mail 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTBLSZM66
07 

Stratégiai menedzsment a 
szociális szférában 

órán gyakorlati 
feladat 
(megtörtént) 

 02.22. könyvrészlet
ek 

előadás 
lement 

neptun, e-mail 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTBNSZM4
406 

Családjog és gyermeki 
jogok 

kiselőadás 
skype-os óra 
keretében, 
otthon 
megnézett 
filmekről rövid 
reflexiók 

 05.15. https://ptk20
13.hu/uj-ptk-
normaszoveg
/uj-ptk-iv-
konyv-
csaladjog/71
1 

e-mail neptun, e-
mail, skype 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTBNSZM6
608 

Humánerőforrás 
gazdálkodás, humánpolitika 
a szociális szférában 

órán gyakorlati 
feladat 
(megtörtént) 

 02.22. könyvrészlet
ek 

átadva neptun, e-mail 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTSCN201 Jogtudomány alapjai beadandók  05.15. ppt intézeti 
honlap 

neptun, e-mail 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTUMNPOL
100 

A gazdasági rendszerek 
társadalomtudományi 
elemzése 

beadandó 
dolgozat 

 05.15. cikkek előadás 
lement 

neptun, e-mail 

mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com


15 
 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTBLSZM66
08 

Humánerőforrás 
gazdálkodás, humánpolitika 
a szociális szférában 

órán gyakorlati 
feladat 
(megtörtént) 

 02.22. könyvrészlet
ek 

átadva neptun, e-mail 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTBNSZMO
401 

Szociális munka 
közösségekkel (CV) 

skype-on 
szóbeli vizsga, 
2 db beadandó 

 06.28. ppt, cikkek, 
könyv 

intézeti 
honlap 

neptun, e-mail 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTBLSZM40
9 

Családjog és gyermeki 
jogok 

kiselőadás 
skype-os óra 
keretében, 
otthon 
megnézett 
filmekről rövid 
reflexiók 

 05.15. https://ptk20
13.hu/uj-ptk-
normaszoveg
/uj-ptk-iv-
konyv-
csaladjog/71
1 

e-mail neptun, e-
mail, skype 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTSZM107 Projekttervezés, 
projektmenedzsment a 
szociális szférában 

beadandó  05.15. digitális 
tananyagok 

tematikában 
a linkek 
megjelölve 
(tematika a 
honlapon) 

neptun, e-mail 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTBLSZM44
01 

Szociális munka 
közösségekkel 

online teszt  06.28. ppt, cikkek, 
könyv 

tanszéki 
honlap 

neptun, e-mail 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTSZM206 Családjog kiselőadás 
skype-os óra 
keretében, 
otthon 
megnézett 
filmekről rövid 
reflexiók 

 05.15. https://ptk20
13.hu/uj-ptk-
normaszoveg
/uj-ptk-iv-
konyv-
csaladjog/71
1 

e-mail neptun, e-
mail, skype 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTBNSZM6
607 

Stratégiai menedzsment a 
szociális szférában 

órán gyakorlati 
feladat 
(megtörtént) 

 02.22. könyvrészlet
ek 

előadás 
lement 

neptun, e-mail 

mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
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Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTBLSZM61
2 

Humánerőforrás 
gazdálkodás, humánpolitika 
a szociális szférában 

órán gyakorlati 
feladat 
(megtörtént) 

 02.22. könyvrészlet
ek 

átadva neptun, e-mail 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTMMKN1
2 

A kultúra és a média 
közgazdasági és jogi 
alapismeretei 

skype 
előadásról 
jegyzet 
készítése, 
megküldése, 
prezentáció 
skype-on 

 05.15. törvények interneten 
elérhető 

neptun, e-
mail, skype 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTKUMKV4
N52 
 

Kulturális szociológiai 
terepgyakorlatok 

beadandók 04.09.  szóbeli 
megbeszélés 
megtörtént 

e-mail e-mail 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com  

BTKUMKV4
L52 

Kulturális szociológiai 
terepgyakorlatok 

beadandók 04.09.  szóbeli 
megbeszélés 
megtörtént 

e-mail e-mail 

 

 

 

  

mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
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Dr. Kasznár Attila 

Oktató neve, elérhetősége 
(név, email cím, 

telefonszám) 

Oktatott tárgy 
neve, Neptun kódja 

Beszámolási 
kötelezettség  
(lehetőségek: 

szóbeli vizsga skpe-
on, beadandó 

dolgozat, online 
teszt, stb) 

Határidő(k) 
(nem 

végzősök 
esetén….., 

általában….) 

Határidő(k) 
(végzősök 
esetén….., 

általában….) 

Elektronikusan átadott 
anyagok  

A hallgatókkal való 
kommunikáció módja, 

csatornája (email, 
Moodle, Skpe, 

Microsoft Classroom, 
facebook csoport stb.) 

jellege  
(pl. pdf. 
jegyzet, 
ppt, könyv, 
cikk, video 
fájl, on-line 
teszt) 

elérhetősége  
(pl. intézeti 
honlap, fb 
csoport, 

Moodle felület) 

Dr. Kasznár Attila, 
kasznar.attila@gmail.com, 
30-456-9193 

Bevezetés a 
nemzetközi 
kapcsolatokba II. ea. 
BTUPLN157 

online teszt 2020. május 
25. 

 jegyzet, 
ppt 

intézeti honlap email, facebook, skype 

Dr. Kasznár Attila, 
kasznar.attila@gmail.com, 
30-456-9193 

Összehasonlító 
politológia II. ea. 
BTUPLN143 

online teszt 2020. május 
25. 

 jegyzet, 
ppt 

intézeti honlap email, facebook, skype 

Dr. Kasznár Attila, 
kasznar.attila@gmail.com, 
30-456-9193 

Összehasonlító 
politológia II. szem. 
BTUPLN143S 

beadandó dolgozat 2020. május 
25. 

 jegyzet, 
ppt 

intézeti honlap email, facebook, skype 

Dr. Kasznár Attila, 
kasznar.attila@gmail.com, 
30-456-9193 

Biztonságpolitika II. 
ea. BTUPLN161 

online teszt  2020. április 
17. 

jegyzet, 
ppt 

intézeti honlap email, facebook, skype 

Dr. Kasznár Attila, 
kasznar.attila@gmail.com, 
30-456-9193 

Politikai rendszerek 
összehasonlító 
vizsgálata 
BTUMLPOL114 

beadandó dolgozat  2020. április 
17. 

jegyzet intézeti honlap email, facebook, skype 

Dr. Kasznár Attila, 
kasznar.attila@gmail.com, 
30-456-9193 

Biztonságpolitika II. 
BTUMLPOL147 

beadandó dolgozat  2020. április 
17. 

jegyzet, 
ppt 

intézeti honlap email, facebook, skype 

mailto:kasznar.attila@gmail.com
mailto:kasznar.attila@gmail.com
mailto:kasznar.attila@gmail.com
mailto:kasznar.attila@gmail.com
mailto:kasznar.attila@gmail.com
mailto:kasznar.attila@gmail.com
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Kertész Noémi  

Oktató neve, 
elérhetősége  

(név, email cím) 

Oktatott tárgy  Beszámolási 
kötelezettség   

pl. szóbeli vizsga 
skpe-on, 

beadandó 
dolgozat, online 

teszt stb. 

Határidő(k) 
 

Elektronikusan átadott anyagok  A hallgatókkal 
való 

kommunikáció 
módja, 

csatornája  pl. e-
mail, Moodle, 

Sykpe, Microsoft 
Classroom, 

facebook csoport 
stb. 

neptun 
kódja 

címe végzős 
hallgatók 
számára 

nem 
végzős 

hallgatók 
számára 

jellege 
pl. pdf. jegyzet, 
ppt, könyv, 
tanulmány, 
video fájl, on-
line teszt 

elérhetősége  
pl. intézeti 
honlap, fb 

csoport, Moodle 
felület 

Kertész Noémi 
noemikertesz@hotmail.co
m  

BTKETN204 Irodalom, politika, ellenzék a 
kelet- és közép-európai 
szocialista országokban 
Literature, Politics and 
Oppositon in Socialist Eastern 
and Central Europe 

beadandó 
dolgozat, PPT 

 2020. 05. 
10. 

pdf. könyv, 
tanulmány 

a félév elején 
létrehozott 
dropboxfolder 

e-mail, dropbox 

 

 

  

mailto:noemikertesz@hotmail.com
mailto:noemikertesz@hotmail.com
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Dr. Kozma Judit 

 

Oktató neve, 
elérhetősége  

(név, email cím) 

Oktatott tárgy  Beszámolási 
kötelezettség   

pl. szóbeli vizsga skpe-
on, beadandó 

dolgozat, online teszt 
stb. 

Határidő(k) 
 

Elektronikusan átadott anyagok  A hallgatókkal 
való 

kommunikáció 
módja, 

csatornája  pl. e-
mail, Moodle, 

Sykpe, Microsoft 
Classroom, 

facebook csoport 
stb. 

neptun 
kódja 

címe végzős 
hallgat

ók 
számár

a 

nem 
végzős 

hallgatók 
számára 

jellege 
pl. pdf. jegyzet, 
ppt, könyv, cikk, 
video fájl, on-
line teszt 

elérhetősége  
pl. intézeti 
honlap, fb 

csoport, Moodle 
felület 

dr. Kozma Judit 
judit.kozma54@gmai.com  

BTBLSZM440
4 

Szakmai képességfejlesztés 
III.1 

Csoportmunka – egy 
szakmai témáról 
monográfia elkészítése 
és beadása 

 X Külön 
konzultáció 
kérésére, ill. 
amennyiben a 
végered-mény 
nem felel meg 
az elvárásoknak 

Google e-mail, 
Messenger, 
Facebook csoport 

dr. Kozma Judit 
judit.kozma54@gmai.com  

BTSZM202 A szociális intervenció 
alapeljárásai I. (Esetmunka)2 

félévközi tanulási 
feladatok megoldása, 
online írásbeli vizsga 

 X tanulási 
feladatok, 
munkatan-
könyv 
irodalommal, 
ppt hangfile-lal 

intézeti honlap e-mail, Facebook 
csoport. 
Messenger 

                                                             
1 A kurzust megtartottam  
2 A kurzus óráinak egy részét megtartottam. 

mailto:judit.kozma54@gmai.com
mailto:judit.kozma54@gmai.com
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dr. Kozma Judit 
judit.kozma54@gmai.com  

BTBNSZM77
01 

Szupervízió3 Személyes részvétel 
kiscsoportos skype 
vagy messenger 
ülésben+1 db. 
esettanulmány 
benyújtása 

 x ppt hangfile-lal, 
minta esettanul-
mány pdf, 
kérdőívek a 
stressz 
menedzs-
menthez 

intézeti 
honlapon 

e-mail, skype vagy 
messenger ülés 
kiscsoportban 
(max. 7 fő) 

dr. Kozma Judit 
judit.kozma54@gmai.com  

BTBLSZM770
1 

Szupervízió Személyes részvétel 
kiscsoportos skype 
vagy messenger 
ülésben+1 db. 
esettanulmány 
benyújtása 

 x ppt hangfile-lal, 
minta esettanul-
mány pdf, 
kérdőívek a 
stressz 
menedzs-
menthez 

intézeti 
honlapon 

e-mail, skype vagy 
messenger ülés 
kiscsoportban 
(max. 7 fő) 

dr. Kozma Judit 
judit.kozma54@gmai.com  

BTBNSZM22
01 

Szociális Esetmunka félévközi tanulási 
feladatok megoldása, 
online írásbeli vizsga 

 x tanulási 
feladatok, 
munkatan-
könyv 
irodalommal, 
ppt hangfile-lal 

intézeti honlap e-mail, Facebook 
csoport. 
Messenger 

dr. Kozma Judit 
judit.kozma54@gmai.com  

BTBLSZM220
1 

Szociális Esetmunka félévközi tanulási 
feladatok megoldása, 
online írásbeli vizsga 

 x tanulási 
feladatok, 
munkatan-
könyv 
irodalommal, 
ppt hangfile-lal 

intézeti honlap e-mail, Facebook 
csoport. 
Messenger 

                                                             
3 A BTBNSZM7701 és a BTBLSZM7701 Szupervízió c. tantárgy kontakt ülései együtt lesznek megtartva. 

mailto:judit.kozma54@gmai.com
mailto:judit.kozma54@gmai.com
mailto:judit.kozma54@gmai.com
mailto:judit.kozma54@gmai.com
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dr. Kozma Judit 
judit.kozma54@gmai.com  

BTBNSZM22
02 

Esetkezelés a gyakorlatban + 
terepgyakorlat előkészítő és 
feldolgozó szeminárium 

75 óra gyakorlat, 
terepnapló és tanulási 
feladatok 
megoldásának 
dokumentumai 
benyújtása 

 x tanulási 
feladatok, 
tantárgyleírás 

intézeti honlap e-mail, Facebook 
csoport. 
Messenger 

dr. Kozma Judit 
judit.kozma54@gmai.com  

BTBLSZM220
2 

Esetkezelés a gyakorlatban + 
terepgyakorlat előkészítő és 
feldolgozó szeminárium 

25 óra gyakorlat, 
terepnapló és tanulási 
feladatok 
megoldásának 
dokumentumai 
benyújtása 

 x tanulási 
feladatok, 
tantárgyleírás 

intézeti honlap e-mail, Facebook 
csoport. 
Messenger 

dr. Kozma Judit 
judit.kozma54@gmai.com  

BTBNSZM22
03 

Szakmai képesség-fejlesztés 
I. 

heti 2 óra gyakorlat 
kiscsoportos (5 fő) 
tréning az órarendben 
megadott időpontban: 
péntek 12-13.30, a 
gyakorlat során 
készített 
esettanulmány 

 x pdf feladatok intézeti honlap e-mail, 
Messenger v. 
Skype, Facebook 
csoport 

dr. Kozma Judit 
judit.kozma54@gmai.com  

BTBLSZM220
3 

Szakmai képesség-fejlesztés 
I. 

10 óra gyakorlat 
kiscsoportos (max. 7 fő) 
tréning, a gyakorlat 
során készített 
esettanulmány 
 

 x pdf feladatok intézeti honlap e-mail, 
Messenger v. 
Skype, Facebook 
csoport 

mailto:judit.kozma54@gmai.com
mailto:judit.kozma54@gmai.com
mailto:judit.kozma54@gmai.com
mailto:judit.kozma54@gmai.com
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dr. Kozma Judit 
judit.kozma54@gmai.com  

BTBNSZM44
04 

Szakmai képességfejlesztés 
III.  

Heti 2 óra, 
csoportmunka – egy 
szakmai témáról 
monográfia elkészítése 
és beadása 

 X Messenger v. 
Skype 
konzultáció az 
órarendben 
megjelölt 
időpontokban: 
péntek 10.00-
11.30 

Google e-mail, 
Messenger v. 
Skype, Facebook 
csoport 

dr. Kozma Judit 
judit.kozma54@gmai.com  

BTBNSZMO4
04 

Szakmai képességfejlesztés 
III. 4 

Csoportmunka – egy 
szakmai témáról 
monográfia elkészítése 
és beadása 

 X Külön 
konzultáció 
kérésére, ill. 
amennyiben a 
végeredmény 
nem felel meg 
az elvárásoknak 

Google e-mail, 
Messenger, 
Facebook csoport 

dr. Kozma Judit 
judit.kozma54@gmai.com  

BTBLSZM304 Szakmai képességfejlesztés 
II.  

Pótló kurzusfelvétel, egyéni megbeszélést igényel. 

dr. Kozma Judit 
judit.kozma54@gmai.com  

BTBLSZM110
2 

Intézménymegfigyelési és 
laikus gyakorlat  

Pótló kurzusfelvétel, egyéni megbeszélést igényel. 

                                                             
4 A kurzust megtartottam. 

mailto:judit.kozma54@gmai.com
mailto:judit.kozma54@gmai.com
mailto:judit.kozma54@gmai.com
mailto:judit.kozma54@gmai.com
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dr. Kozma Judit 
judit.kozma54@gmai.com  

BTBLSZM110
1 

A szociális munka alapjai Pótló kurzusfelvétel, egyéni megbeszélést igényel. 

dr. Kozma Judit 
judit.kozma54@gmai.com  

BTBLSZM701 Összefüggő szakmai 
gyakorlatot kísérő 
szeminárium 

Pótló kurzusfelvétel, egyéni megbeszélést igényel. 

 

  

mailto:judit.kozma54@gmai.com
mailto:judit.kozma54@gmai.com
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Körei László 

 

Oktató neve, 
elérhetősége 

 
 
 

Oktatott tárgy Beszámolási 
kötelezettsé

g 
pl. szóbeli 

vizsga skpe-
on, 

beadandó 
dolgozat, 

online teszt 
stb. 

Határidő(k) 
 

Elektronikusan átadott anyagok A 
hallgatókk

al való 
kommunik

áció 
módja, 

csatornája 

neptun kódja címe  nem 
végzős 
hallgat

ók 
számá

ra 

jellege 
 

elérhetősége 
 

Körei László 
politologus87@
gmail.com  
06706193957 

BTUPLN152 Politikai 
kommunikáció és 
marketing II. 

elemző 
írásbeli 
dolgozat 

 2020. 
jún. 
10. 

pdf. jegyzet, továbbá a korábbi, személyes 
konzultáción közzétett szakmai segédanyagok 
http://www.poltudszemle.hu/szamok/2008_4sza
m/2008_4_merkovity.pdf 
 
http://acta.bibl.u-
szeged.hu/7583/1/juridpol_doct_007_183-
210.pdf 
 

facebook csoport, 
intézeti honlap 

e-mail, 
facebook 
csoport, 
skype, 
telefonos 
konz. 

Körei László 
politologus87@
gmail.com  
06706193957 

BTUPLN163 Európai Uniós 
politika II. 

elemző 
írásbeli 
dolgozat 

 2020. 
jún. 
12. 

https://europa.eu/european-union/about-eu_hu 
 
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-
in-brief_hu 

facebook csoport, 
intézeti honlap 

e-mail, 
facebook 
csoport, 
skype, 
telefonos 
konz. 

 

 

  

mailto:politologus87@gmail.com
mailto:politologus87@gmail.com
http://www.poltudszemle.hu/szamok/2008_4szam/2008_4_merkovity.pdf
http://www.poltudszemle.hu/szamok/2008_4szam/2008_4_merkovity.pdf
http://acta.bibl.u-szeged.hu/7583/1/juridpol_doct_007_183-210.pdf
http://acta.bibl.u-szeged.hu/7583/1/juridpol_doct_007_183-210.pdf
http://acta.bibl.u-szeged.hu/7583/1/juridpol_doct_007_183-210.pdf
mailto:politologus87@gmail.com
mailto:politologus87@gmail.com
https://europa.eu/european-union/about-eu_hu
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_hu
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_hu
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Prof. Dr. Kürti László 

 

Oktató neve, 
elérhetősége (név, email 

cím, telefonszám) 

Oktatott tárgy 
neve, Neptun 

kódja 

Beszámolási 
kötelezettség  

(lehetőségek: szóbeli 
vizsga skpe-on, beadandó 

dolgozat, online teszt, 
stb) 

Határidő(k) 
(végzősök 
esetén….., 

általában….) 

Elektronikusan átadott anyagok  A hallgatókkal való 
kommunikáció módja, 

csatornája (email, Moodle, 
Skpe, Microsoft Classroom, 

facebook csoport stb.) 

jellege  
(pl. pdf. jegyzet, 
ppt, könyv, cikk, 
video fájl, on-line 
teszt) 

elérhetősége  
(pl. intézeti honlap, 
fb csoport, Moodle 

felület) 

Prof. Dr. Kürti László 
bolkurti@uni-miskolc.hu 

Pol. Ant. 
BTPLN196 

Skype, szóbeli Márc. 31.-Ápr. 
4. 

Lásd: Tantárgyi 
tematika, I-X.  

NEPTUN, 
email: 
bolkurti@uni-
miskolc.hu 

email 
Skype 

Prof. Dr. Kürti László 
bolkurti@uni-miskolc.hu 

Pol. Kult. 
BTPLN193 

Skype, 
szóbeli 

Máj. 18-Jún. 
20. 

Lásd: Tantárgyi 
tematika,I-IX. 

NEPTUN, 
email 

Skype 
email 

Prof. Dr. Kürti László 
bolkurti@uni-miskolc.hu 

Ang. Pol. 
Szaknyelv 
BTPLN175 
 

Skype, 
szóbeli 

Márc. 31.-Ápr. 
4. 

Feladott anyag, 
fordítás 

NEPTUN, 
email: 
bolkurti@uni-
miskolc.hu 

Skype, 
email 

Prof. Dr. Kürti László 
bolkurti@uni-miskolc.hu 

Pol. Ant- 
Szem,  
BTPLN196S 
 

Skype, 
szóbeli 

Márc. 31.-
Ápr.4. 

Feladott anyag NEPTUN, 
email: 
bolkurti@uni-
miskolc.hu 

Skype, 
Email 

 

  

mailto:bolkurti@uni-miskolc.hu
mailto:bolkurti@uni-miskolc.hu
mailto:bolkurti@uni-miskolc.hu
mailto:bolkurti@uni-miskolc.hu
mailto:bolkurti@uni-miskolc.hu
mailto:bolkurti@uni-miskolc.hu
mailto:bolkurti@uni-miskolc.hu
mailto:bolkurti@uni-miskolc.hu


26 
 

Mihályi Helga 

Oktató neve, 
elérhetősége  

(név, email cím) 

Oktatott tárgy  Beszámolási 
kötelezettség   

pl. szóbeli vizsga 
skpe-on, 

beadandó 
dolgozat, online 

teszt stb. 

Határidő(k) 
 

Elektronikusan átadott anyagok  A hallgatókkal 
való 

kommunikáció 
módja, 

csatornája  pl. e-
mail, Moodle, 

Sykpe, Microsoft 
Classroom, 

facebook csoport 
stb. 

neptun kódja címe végzős 
hallgatók 
számára 

nem 
végzős 

hallgatók 
számára 

jellege 
pl. pdf. jegyzet, 
ppt, könyv, cikk, 
video fájl, on-
line teszt 

elérhetősége  
pl. intézeti 
honlap, fb 

csoport, Moodle 
felület 

Mihályi Helga 
mihelga005mail.com  

BTSCN4406 Mai magyar társadalom 
 

szóbeli vizsga 
skype-on 

- 2020. 
06.27. 

ppt, pdf jegyzet intézeti honlap, 
fb csoport 

e-mail, Skype, 
facebook csoport 

Mihályi Helga 
mihelga005mail.com  

BTLSZM2204 Mai magyar társadalom 
 

beadandó 
dolgozat 

- 2020. 
06.27. 

ppt, pdf jegyzet intézeti honlap, 
fb csoport 

e-mail, Skype, 
facebook csoport 

Mihályi Helga 
mihelga005mail.com 

BTSCN2206 A társadalomtudományok 
közgazdasági alapjai 

beadandó ppt és 
dolgozat 

- 2020. 
06.27. 

ppt, pdf jegyzet intézeti honlap, 
fb csoport 

e-mail, Skype, 
facebook csoport 

Mihályi Helga 
mihelga005mail.com 

BTUPLN92 A társadalomtudományok 
közgazdasági alapjai 

beadandó ppt és 
dolgozat 

- 2020. 
06.27. 

ppt, pdf jegyzet intézeti honlap, 
fb csoport 

e-mail, Skype, 
facebook csoport 

Mihályi Helga 
mihelga005mail.com 

BTOET2N05 A társadalomtudományok 
közgazdasági alapjai 

beadandó ppt és 
dolgozat 

- 2020. 
06.27. 

ppt, pdf jegyzet intézeti honlap, 
fb csoport 

e-mail, Skype, 
facebook csoport 

Mihályi Helga 
mihelga005mail.com 

BTBNSZM2208 Közgazdasági alapismeretek 
 

beadandó ppt és 
dolgozat 

- 2020. 
06.27. 

ppt, pdf jegyzet intézeti honlap, 
fb csoport 

e-mail, Skype, 
facebook csoport 

Mihályi Helga 
mihelga005mail.com 

BTBLSZM2208 Közgazdasági alapismeretek 
 

beadandó ppt és 
dolgozat 

- 2020. 
06.27. 

ppt, pdf jegyzet intézeti honlap, 
fb csoport 

e-mail, Skype, 
facebook csoport 
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Mihályi Helga 
mihelga005mail.com 

BTSCN6603 Politikaszociológia 
 

szóbeli vizsga 
skype-on 

2020. 
04.30. 

 ppt, pdf jegyzet intézeti honlap, 
fb csoport 

e-mail, Skype, 
facebook csoport 

Mihályi Helga 
mihelga005mail.com 

BCMLSOCD06 Településgazdálkodás 
 

beadandó 
dolgozat 

2020. 
04.30. 

 - intézeti honlap, 
fb csoport 

e-mail, Skype, 
facebook csoport 

Mihályi Helga 
mihelga005mail.com 

BTBLSZM6605 Demográfia 
 

beadandó 
dolgozat 

- 2020. 
06.27. 

ppt, pdf jegyzet intézeti honlap, 
fb csoport 

e-mail, Skype, 
facebook csoport 

Mihályi Helga 
mihelga005mail.com 

BTSZM207 Gazdálkodási ismeretek I. 
 

beadandó 
dolgozat 

- 2020. 
06.27. 

ppt, pdf jegyzet intézeti honlap, 
fb csoport 

e-mail, Skype, 
facebook csoport 

Mihályi Helga 
mihelga005mail.com 

BTBNSZMO604 Egészségfejlesztés, 
egészségnevelés 

szóbeli vizsga 
skype-on 

- 2020. 
06.27. 

ppt, pdf jegyzet intézeti honlap, 
fb csoport 

e-mail, Skype, 
facebook csoport 

Mihályi Helga 
mihelga005mail.com 

BTKATIOSVL201 Szociológia 
 

online teszt - 2020. 
06.27. 

ppt, pdf jegyzet intézeti honlap, 
fb csoport 

e-mail, Skype, 
facebook csoport 
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Dr. Osváth Andrea 

Oktató neve, 
elérhetősége  

(név, email cím) 

Oktatott tárgy  Beszámolási 
kötelezettség   

pl. szóbeli 
vizsga skpe-on, 

beadandó 
dolgozat, online 

teszt stb. 

Határidő(k) 
 

Elektronikusan átadott 
anyagok  

A hallgatókkal való 
kommunikáció 

módja, csatornája  
pl. e-mail, Moodle, 
Sykpe, Microsoft 

Classroom, facebook 
csoport stb. 

neptun kódja címe végzős 
hallgatók 
számára 

nem 
végzős 

hallgatók 
számára 

jellege 
pl. pdf. 
jegyzet, 
ppt, 
könyv, 
cikk, 
video fájl, 
on-line 
teszt 

elérhetősége  
pl. intézeti 
honlap, fb 
csoport, 

Moodle felület 

Dr. Osváth Andrea 
andaosvath@gmail.com  

BTSCNSZ10 Kommunikációs 
technikák 

beadandó 
dolgozat, ppt 
emailben 

 május 
15.  

cikk, 
könyv 

intézeti 
honlap 

Skype vagy zoom.us 

Dr. Osváth Andrea 
andaosvath@gmail.com 

BTBNSZM6603 Álláskeresési tréning beadandó 
dolgozat 

 május 
15. 

cikk, ppt intézeti 
honlap 

Skype vagy zoom.us 

Dr. Osváth Andrea 
andaosvath@gmail.com  

BTBNSZMO605 Álláskeresési tréning Ózd beadandó 
dolgozat 

 május 
15. 

cikk, ppt intézeti 
honlap 

Skype vagy zoom.us 

mailto:andaosvath@gmail.com
mailto:andaosvath@gmail.com
mailto:andaosvath@gmail.com
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Dr. Osváth Andrea 
andaosvath@gmail.com 

BTUPLN186 Bevezetés a 
kommunikációelméletbe 

beadandó 
dolgozat 

 június 
15. 

könyv, 
ppt 

intézeti 
honlap 

Skype vagy zoom.us 

Dr. Osváth Andrea 
andaosvath@gmail.com  

BTREGN601 Kommunikáció beadandó 
dolgozat 

április 
25.  

 könyv, 
ppt 

intézeti 
honlap 

Skype vagy zoom.us 

Dr. Osváth Andrea 
andaosvath@gmail.com 

BTMLSOCM2222 
BTMNSOCM2222 

A kommunikáció 
elméletei 

beadandó 
dolgozat 

  június 
15. 

könyv, 
cikk, ppt 

intézeti 
honlap 

Skype vagy zoom.us 

Dr. Osváth Andrea 
andaosvath@gmail.com  

BTMNSOCM2223 
BTMLSOCM2223 

Média és társadalom beadandó 
dolgozat 

  június 
15. 

cikk, 
könyv 

intézeti 
honlap 

Skype vagy zoom.us 

Dr. Osváth Andrea 
andaosvath@gmail.com 

BTBLSZME64 Kommunikáció az 
egészségügyben 

beadandó 
dolgozat 

  május 
15. 

cikk intézeti 
honlap 

Skype vagy zoom.us 

Dr. Osváth Andrea 
andaosvath@gmail.com  

BTMLSOCM46 
BTMNSOCM2225 
BTMLSOCM445 

Diplomamunka 
Szakmai gyakorlat I-III. 

 április 
22. 

április 9. 
június 
30.  

   
 
email, telefon 

mailto:andaosvath@gmail.com
mailto:andaosvath@gmail.com
mailto:andaosvath@gmail.com
mailto:andaosvath@gmail.com
mailto:andaosvath@gmail.com
mailto:andaosvath@gmail.com
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Prof. Dr. Papp Attila 

Oktató neve, 
elérhetősége (név, 

email cím, 
telefonszám) 

Oktatott tárgy Beszámolási 
kötelezettség  
(lehetőségek: 
szóbeli vizsga 

skpe-on, 
beadandó 

dolgozat, online 
teszt, stb) 

Határidő(k) Elektronikusan átadott 
anyagok 

A 
hallgatókkal 

való 
kommuniká
ció módja, 
csatornája 

(email, 
Moodle, 

Skpe, 
Microsoft 

Classroom, 
facebook 

csoport stb.) 

Neptun kódja neve végzős 
hallgatók 
számára 

nem végzős 
hallgatók 
számára 

jellege 
(pl. pdf. jegyzet, 

ppt, könyv, 
cikk, video fájl, 
on-line teszt) 

elérhetősé
ge 

(pl. intézeti 
honlap, fb 
csoport, 
Moodle 
felület) 

Papp Z. Attila 
(pappza01@gmail.c
om) 

BTSCN4404 Oktatásszociológia  szóbeli vizsga 
skype-on, 
beadandó 

  vizsgaidőszakb
an 

ppt, könyv, cikk intézeti 
honlap, fb 
csoport, 
megadott 
honlapok 

e-mail, 
skype, 
facebook 

Papp Z. Attila 
(pappza01@gmail.c
om) 

BTSCN4408 Módszertan gyakorlat II. 
(Adatgyűjtés 2.)  

on-line teszt   vizsgaidőszakb
an 

könyv intézeti 
honlap, fb 
csoport, 
megadott 
honlapok 

e-mail, 
skype, 
facebook, 
google 
classroom 

Papp Z. Attila 
(pappza01@gmail.c
om) 

BTSCN605 Módszertan IV. (Adatfeldolgozás 
2.)  

beadandó 
dolgozat 

vizsgaidőszakb
an 

  ppt, intézeti 
honlap, fb 
csoport, 
megadott 
honlapok 

e-mail, 
skype, 
facebook 

Papp Z. Attila 
(pappza01@gmail.c
om) 

BTBLSZM3307 Társadalmi problémák a 
gyakorlatban  

beadandó 
dolgozat 

  május 30. ppt, könyv, cikk intézeti 
honlap, fb 
csoport, 
megadott 
honlapok 

e-mail, 
skype, 
facebook 

mailto:pappza01@gmail.com
mailto:pappza01@gmail.com
mailto:pappza01@gmail.com
mailto:pappza01@gmail.com
mailto:pappza01@gmail.com
mailto:pappza01@gmail.com
mailto:pappza01@gmail.com
mailto:pappza01@gmail.com
mailto:pappza01@gmail.com
mailto:pappza01@gmail.com
mailto:pappza01@gmail.com
mailto:pappza01@gmail.com
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Papp Z. Attila 
(pappza01@gmail.c
om) 

BTMLSOCD08 Oktatás és társadalom  szóbeli vizsga 
skype-on, 
beadandó 

  vizsgaidőszakb
an 

ppt, könyv, cikk intézeti 
honlap, fb 
csoport, 
megadott 
honlapok 

e-mail, 
skype, 
facebook 

Papp Z. Attila 
(pappza01@gmail.c
om) 

BTMLSOC442 Kisebbségvédelmi rendszerek  beadandó 
dolgozat 

  május 30. ppt, könyv, cikk intézeti 
honlap, fb 
csoport, 
megadott 
honlapok 

e-mail, 
skype, 
facebook 

Papp Z. Attila 
(pappza01@gmail.c
om) 

BTMLSOCM22
24 

Szociológiai módszerek 
alkalmazása a médiakutatásban  

on-line teszt   vizsgaidőszakb
an 

  intézeti 
honlap, fb 
csoport, 
megadott 
honlapok 

e-mail, 
skype, 
facebook 

Papp Z. Attila 
(pappza01@gmail.c
om) 

BTMLSOC440
1 

EU statisztika  beadandó 
dolgozat 

vizsgaidőszakb
an 

  ppt, EUstat 
honlap 

intézeti 
honlap, fb 
csoport, 
megadott 
honlapok 

e-mail, 
skype, 
facebook 

Papp Z. Attila 
(pappza01@gmail.c
om) 

BTMLSOCM22
21 

Európa népei és kulturális 
kisebbségei  

beadandó 
dolgozat 

vizsgaidőszakb
an 

  ppt, könyv, cikk intézeti 
honlap, fb 
csoport, 
megadott 
honlapok 

e-mail, 
skype, 
facebook 

Papp Z. Attila 
(pappza01@gmail.c
om) 

BTUMLPOLK1
28 

Közvélemény és közvélemény-
kutatás  

on-line teszt   vizsgaidőszakb
an 

könyv intézeti 
honlap, fb 
csoport, 
megadott 
honlapok 

e-mail, 
skype, 
facebook 

 

  

mailto:pappza01@gmail.com
mailto:pappza01@gmail.com
mailto:pappza01@gmail.com
mailto:pappza01@gmail.com
mailto:pappza01@gmail.com
mailto:pappza01@gmail.com
mailto:pappza01@gmail.com
mailto:pappza01@gmail.com
mailto:pappza01@gmail.com
mailto:pappza01@gmail.com
mailto:pappza01@gmail.com
mailto:pappza01@gmail.com
mailto:pappza01@gmail.com
mailto:pappza01@gmail.com
mailto:pappza01@gmail.com
mailto:pappza01@gmail.com
mailto:pappza01@gmail.com
mailto:pappza01@gmail.com
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Dr. R. Nagy József 

Oktató neve, 
elérhetősége  

(név, email cím) 

Oktatott tárgy  Beszámolási 
kötelezettség   

pl. szóbeli vizsga 
skpe-on, 

beadandó 
dolgozat, online 

teszt stb. 

Határidő(k) 
 

Elektronikusan átadott anyagok  A hallgatókkal 
való 

kommunikáció 
módja, 

csatornája  pl. e-
mail, Moodle, 

Sykpe, Microsoft 
Classroom, 

facebook csoport 
stb. 

neptun kódja címe végzős 
hallgatók 
számára 

nem 
végzős 

hallgatók 
számára 

jellege 
pl. pdf. jegyzet, 
ppt, könyv, cikk, 
video fájl, on-
line teszt 

elérhetősége  
pl. intézeti 
honlap, fb 

csoport, Moodle 
felület 

R. Nagy József; 
jozsef.r.nagy@gmail.com  

BTSCN409 Módszertan gyakorlat VI. 
(Pályázás, monitoring) 

kiadott fényképes 
és filmes 
feladatok otthoni 
elvégzése 

2020.04.
09. 

2020.05.
15. 

online 
elérhetőségű 
szakszövegek és 
videók 

Youtube; 
Indavideo; 
honlapok 

Neptun 
üzenőfelület és E-
mail 

R. Nagy József; 
jozsef.r.nagy@gmail.com  

BTSCN4409 Módszertan gyakorlat VI. kiadott fényképes 
és filmes 
feladatok otthoni 
elvégzése 

- 2020.05.
15. 

online 
elérhetőségű 
szakszövegek és 
videók 

Youtube; 
Indavideo; 
honlapok 

Neptun 
üzenőfelület és E-
mail 

 

  

mailto:jozsef.r.nagy@gmail.com
mailto:jozsef.r.nagy@gmail.com
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Selyem János 

Oktató neve, 
elérhetősége  

(név, email cím) 

Oktatott tárgy  Beszámolási 
kötelezettség   

pl. szóbeli vizsga 
skpe-on, 

beadandó 
dolgozat, online 

teszt stb. 

Határidő(k) 
 

Elektronikusan átadott anyagok  A hallgatókkal való 
kommunikáció módja, 
csatornája  pl. e-mail, 

Moodle, Sykpe, 
Microsoft Classroom, 
facebook csoport stb. 

neptun kódja címe végzős 
hallgatók 
számára 

nem 
végzős 

hallgatók 
számára 

jellege 
pl. pdf. 
jegyzet, ppt, 
könyv, cikk, 
video fájl, on-
line teszt 

elérhetősége  
pl. intézeti 
honlap, fb 
csoport, 

Moodle felület 

Selyem János  
janos_62@hotmail.com 

BTUPLN179 
Választások és 
választási 
rendszerek II. 

Beadandó 
dolgozat 
Online teszt 

2020. 
04. 15 

 PDF jegyzet, 
könyv, online 
tesz, saját 
jegyzet 

e-mail, 
fb csoport 

e-mail, 
fb csoport 

Selyem János  
janos_62@hotmail.com  

BTUPLN102S Egyetemes 
politikai 
gondolkodás 
története II. 
szem 

Beadandó 
dolgozat 

 2020. 05. 
15 

online jegyzet, 
könyv,  
internetes 
források 

e-mail,  
fb csoport 

e-mail, 
fb csoport 

 

 

  

mailto:janos_62@hotmail.com
mailto:janos_62@hotmail.com
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Dr. Szabó-Tóth Kinga 

Oktató neve, 
elérhetősége  
(név, email cím) 

Oktatott tárgy  Beszámolási 
kötelezettség   
pl. szóbeli vizsga 
skpe-on, 
beadandó 
dolgozat, online 
teszt stb. 

Határidő(k) Elektronikusan átadott anyagok A hallgatókkal 
való 
kommunikáció 
módja, 
csatornája pl. e-
mail, Moodle, 
Sykpe, Microsoft 
Classroom, 
facebook csoport 
stb. 

Neptun kódja címe végzős 
hallgatók 
számára 

nem 
végzős 
hallgatók 
számára 

jellege 
pl. pdf. jegyzet, 
ppt, könyv, cikk, 
video fájl, on-
line teszt 

elérhetősége  
pl. intézeti 
honlap, fb 
csoport, Moodle 
felület 

Dr. Szabó-Tóth Kinga 
szabo.toth.kinga@gmail.c
om  

BTUPLN182 Társadalomtudományi 
kutatás módszertana 

Szóbeli 
beszámoló skype-
on  

vizsgaidő
szakban 

vizsgaidő
szakban 

jegyzet az ATTI 
oldalán,  
illetve 
folyamatosan 
feltöltésre 
kerülő ppt-k 
ugyanott! 

https://atti.uni-
miskolc.hu/sege
danyagok.htm 

email, neptun, 
skype, facebook,  
első skype: 
március 25, 10 
óra 

Dr. Szabó-Tóth Kinga 
szabo.toth.kinga@gmail.c
om  

BTSCN2210 Szociológiai 
módszertan 

Szóbeli vizsga 
skype-on  

vizsgaidő
szakban 

vizsgaidő
szakban 

jegyzet az ATTI 
oldalán,  
illetve 
folyamatosan 
feltöltésre 
kerülő ppt-k 
ugyanott! 

https://atti.uni-
miskolc.hu/sege
danyagok.htm 

email, neptun, 
skype, facebook, 
első skype: 
március 25, 10 
óra 

Dr. Szabó-Tóth Kinga 
szabo.toth.kinga@gmail.c
om  

BTSCN4407 Társadalmi struktúra és 
rétegződés 

beadandó 
dolgozat 

április 
10.  

május 
15.  

jegyzet az ATTI 
oldalán,  
illetve 
folyamatosan 
feltöltésre 
kerülő ppt-k 
ugyanott! 

https://atti.uni-
miskolc.hu/sege
danyagok.htm 

Google 
Classroom, illetve 
skype.  
Első skype: 
március 25, 12 
óra 

Dr. Szabó-Tóth Kinga 
szabo.toth.kinga@gmail.c
om  

BTSCN4401 Családszociológia Szóbeli vizsga 
skype-on 

vizsgaidő
szakban 

vizsgaidő
szakban 

jegyzet az ATTI 
oldalán,  

https://atti.uni-
miskolc.hu/sege
danyagok.htm 

Google 
Classroom, illetve 
skype.  

mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
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illetve 
folyamatosan 
feltöltésre 
kerülő ppt-k 
ugyanott! 

Első skype: 
március 25, 12 
óra 

Dr. Szabó-Tóth Kinga 
szabo.toth.kinga@gmail.c
om  

 BTSCN6606 
 

Szakdolgozatíró 
szeminárium II. 

gyakorlati jegy április 
10.  

május 
15.  

- - email-es 
konzultáció, 
kérem, 
keressenek! 

Dr. Szabó-Tóth Kinga 
szabo.toth.kinga@gmail.c
om  

BTSCN6607 Szakdolgozati 
konzultáció II. 

gyakorlati jegy április 
10.  

május 
15.  

- - email-es 
konzultáció, 
kérem, 
keressenek! 

Dr. Szabó-Tóth Kinga 
szabo.toth.kinga@gmail.c
om  

 BTBNSZM2206 
 

Társadalomkutatási 
módszerek 
alkalmazása a szociális 
munkában 

Szóbeli 
beszámoló skype-
on 

vizsgaidő
szakban 

vizsgaidő
szakban 

jegyzet az ATTI 
oldalán,  
illetve 
folyamatosan 
feltöltésre 
kerülő ppt-k 
ugyanott! 

https://atti.uni-
miskolc.hu/sege
danyagok.htm 

email, neptun, 
skype, facebook, 
első skype: 
március 27, 9 óra 

Dr. Szabó-Tóth Kinga 
szabo.toth.kinga@gmail.c
om  

 BTBNSZM2205 

,  
BTBNSZMO405 
BTBLSZM2205 
  
  
 

Társadalomismereti 
tábor 

beadandó 
dolgozat 

április 10 május 20 - - email, neptun, 
facebook 
Neptunban 
küldök 
tájékoztatást a 
beadandó 
feladatról! 

Dr. Szabó-Tóth Kinga 
szabo.toth.kinga@gmail.c
om  

BTBNSZM4402 Projektmunka I. 
(Csoport és közösségi 
munka a gyakorlatban 
I.) 

beadandó feladat, 
amit szóban is 
ismertetni kell 

április 10 május 15 jegyzet az ATTI 
oldalán,  
illetve 
folyamatosan 
feltöltésre 
kerülő ppt-k 
ugyanott! 

https://atti.uni-
miskolc.hu/sege
danyagok.htm 

email, neptun, 
skype, facebook, 
első skype: 
március 26, 12 
óra 

mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
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Dr. Szabó-Tóth Kinga 
szabo.toth.kinga@gmail.c
om  

 BTBNSZM4409 
 BTBNSZMO410 
  
 

Szigorlat I. 
(Társadalomismeret) 

szóbeli vizsga 
skype-on 

vizsgaidő
szakban 

vizsgaidő
szakban 

korábbi anyagok 
alapján! 

https://atti.uni-
miskolc.hu/docs
/Szigorlat_tarsis
m2020.pdf 

email, neptun, 
facebook 

Dr. Szabó-Tóth Kinga 
szabo.toth.kinga@gmail.c
om  

BTBNSZM7703 Szakdolgozatíró 
szeminárium II. 

beadandó 
dolgozat 

április 10 május 10 korábbi anyagok 
alapján! 

 emailben 
keressenek a 
hallgatók! 

Dr. Szabó-Tóth Kinga 
szabo.toth.kinga@gmail.c
om  

BTBNSZM631_IT Közéleti Akadémia VI. beadandó 
dolgozat 

április 10 június 
15.  

folyamatosan 
feltöltésre 
kerülő ppt-k az 
ATTI oldalán 

https://atti.uni-
miskolc.hu/sege
danyagok.htm 

email, neptun, 
skype, facebook 
első skype: 
március 26, 16:30 
óra 

Dr. Szabó-Tóth Kinga 
szabo.toth.kinga@gmail.c
om  

BTBNSZOCS04 Alkalmazott 
családszociológia 

beadandó 
dolgozat 

április 10 június 
15.  

ppt-k alapján https://atti.uni-
miskolc.hu/sege
danyagok.htm 
Családszociológi
a anyagban.  

email, neptun, 
facebook 
 

Dr. Szabó-Tóth Kinga 
szabo.toth.kinga@gmail.c
om  

BTBNSZMO601  Szaknyelv II.  
 

beadandó 
dolgozat 

április 10 június 15 - - Skype-os 
konzultáció 
formájában 
megbeszéljük, 
időpontja: április 
1, 13 óra! 

Dr. Szabó-Tóth Kinga 
szabo.toth.kinga@gmail.c
om  

 BTBNSZMO606 
 

Interkulturális 
kommunikáció 

Szóbeli 
beszámoló skype-
on 

vizsgaidő
szakban 

vizsgaidő
szakban 

folyamatosan 
feltöltésre 
kerülő ppt-k az 
ATTI oldalán 

https://atti.uni-
miskolc.hu/sege
danyagok.htm 
 

Skype-os 
konzultáció 
formájában 
megbeszéljük, 
időpontja: április 
4, 9 óra! 

Dr. Szabó-Tóth Kinga 
szabo.toth.kinga@gmail.c
om  

BTBNSZMO608 
BTMLSOCK223 
BTBL
SZM6
606 

 

 

Társadalmi 
egyenlőtlenségek 

beadandó 
dolgozat 

április 10 június 15 folyamatosan 
feltöltésre 
kerülő ppt-k az 
ATTI oldalán 

https://atti.uni-
miskolc.hu/sege
danyagok.htm 
 

feladatot neptun 
üzenetben a 
hallgatók 
megkapták! 

mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm


37 
 

Dr. Szabó-Tóth Kinga 
szabo.toth.kinga@gmail.c
om  

BTBNSZMO611 Szakdolgozatíró 
szeminárium I. 

beadandó 
dolgozat 

április 10 június 15 - - skype-on tartunk 
megbeszélést, az 
óra időpontjában, 
május 7-én, 13 
órakor! 

Dr. Szabó-Tóth Kinga 
szabo.toth.kinga@gmail.c
om  

BTMLSOCK224 Szociológiai módszerek 
alkalmazása a 
kisebbségkutatásban 

beadandó 
dolgozat 

április 10 június 15 folyamatosan 
feltöltésre 
kerülő ppt-k az 
ATTI oldalán 

https://atti.uni-
miskolc.hu/sege
danyagok.htm 
 

skype-on tartunk 
megbeszélést, az 
óra időpontjában, 
április 25-én, 9 
órától! 

Dr. Szabó-Tóth Kinga 
szabo.toth.kinga@gmail.c
om  

 BTMLSOCSZ03 
BTMNSOCSZ03 

Szervezet- és 
közösségfejlesztés 

beadandó 
dolgozat 

április 10 június 15 folyamatosan 
feltöltésre 
kerülő ppt-k az 
ATTI oldalán 

https://atti.uni-
miskolc.hu/sege
danyagok.htm 
 

skype-on tartunk 
megbeszélést, az 
óra időpontjában, 
május 9-én, 9 
órától! 

Dr. Szabó-Tóth Kinga 
szabo.toth.kinga@gmail.c
om  

BTMLSOC4405 Angol szakszöveg 
elemzése és fordítása 
II. 

beadandó 
dolgozat 

április 10 június 15 - https://atti.uni-
miskolc.hu/sege
danyagok.htm 
 

neptun 
üzenetben küldök 
tájékoztatást a 
feladatról! 

Dr. Szabó-Tóth Kinga 
szabo.toth.kinga@gmail.c
om  

BTGYPL101 Bevezetés a 
szociológiába 

beadandó 
dolgozat 

április 10 június 15 feltöltött online 
elérhető jegyzet 
(annak alábbi 
fejezetei: 1. 2. 3. 
4. 5. 6.  és 10) 

https://www.un
i-
miskolc.hu/~bol
alma/ 
 

neptun 
üzenetben küldök 
tájékoztatást a 
feladatról!  

Dr. Szabó-Tóth Kinga 
szabo.toth.kinga@gmail.c
om  

BTGYPL106 Társadalmi struktúra és 
rétegződés 

beadandó 
dolgozat 

április 10 május 10 feltöltött 
anyagok 

https://atti.uni-
miskolc.hu/sege
danyagok.htm 
 

neptun 
üzenetben küldök 
tájékoztatást a 
feladatról! 

Dr. Szabó-Tóth Kinga 
szabo.toth.kinga@gmail.c
om  

BTKKRMAL22 
BTKKRMAN22 

Kutatási módszerek a 
kriminológiában II. 

beadandó 
dolgozat 

április 10 május 10 feltöltött 
anyagok 

https://atti.uni-
miskolc.hu/sege
danyagok.htm  
 
Szociológia 
módszertanhoz/
Társadalomkuta
tások alapjai 

neptunban 
üzenetet küldtem 
a teljesítésről! 

mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
https://www.uni-miskolc.hu/~bolalma/
https://www.uni-miskolc.hu/~bolalma/
https://www.uni-miskolc.hu/~bolalma/
https://www.uni-miskolc.hu/~bolalma/
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
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tárgynál lévő 
jegyzet! 

Dr. Szabó-Tóth Kinga 
szabo.toth.kinga@gmail.c
om  

BTBLSZM2206 Társadalomkutatási 
módszerek 
alkalmazása a szociális 
munkában 

beadandó 
dolgozat 

április 10 május 10 feltöltött 
anyagok 

https://atti.uni-
miskolc.hu/sege
danyagok.htm  
 
Szociológia 
módszertanhoz/
Társadalomkuta
tások alapjai 
tárgynál lévő 
jegyzet! 

neptun 
üzenetben küldök 
tájékoztatást a 
feladatról! 

Dr. Szabó-Tóth Kinga 
szabo.toth.kinga@gmail.c
om  

BTBLSZMCS62 Alkalmazott 
családszociológia 

beadandó 
dolgozat 

április 10 május 10 feltöltött 
anyagok, a 
családszociológi
a témakörnél 

https://atti.uni-
miskolc.hu/sege
danyagok.htm  
 
 

neptun 
üzenetben 
küldtem a 
feladatot! 

Dr. Szabó-Tóth Kinga 
szabo.toth.kinga@gmail.c
om  

BTBLSZMCS63 
BTBLSZME63 
BTBNSZME6 

 Fogyatékkal 
élők a társadalomban 

beadandó 
dolgozat 

április 10 május 10 online elérhető 
anyag 

https://fszk.hu/
wp-
content/upload
s/2017/08/Fogy
atekos-
emberek-
tarsadalmi-
befogadasa.pdf 
című anyag 
alapján írjon 5 
oldalas 
beadandó 
dolgozatot, 
melyben kitér 
az alábbi 
kérdések 
megválaszolásár
a: Hogyan 
függhet össze a 

neptun 
üzenetben 
küldtem a 
feladatot! 

mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2017/08/Fogyatekos-emberek-tarsadalmi-befogadasa.pdf
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2017/08/Fogyatekos-emberek-tarsadalmi-befogadasa.pdf
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2017/08/Fogyatekos-emberek-tarsadalmi-befogadasa.pdf
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2017/08/Fogyatekos-emberek-tarsadalmi-befogadasa.pdf
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2017/08/Fogyatekos-emberek-tarsadalmi-befogadasa.pdf
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2017/08/Fogyatekos-emberek-tarsadalmi-befogadasa.pdf
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2017/08/Fogyatekos-emberek-tarsadalmi-befogadasa.pdf
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2017/08/Fogyatekos-emberek-tarsadalmi-befogadasa.pdf
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fogyatékosság 
és szegénység?  
Milyen 
kihívásokkal 
járhat 
fogyatékkal élő 
gyermek 
születése, 
családi 
nevelése?  
 

Dr. Szabó-Tóth Kinga 
szabo.toth.kinga@gmail.c
om  

BTBLSZME62 Az idősellátás kérdései beadandó 
dolgozat 

 április 
20-ig! 

online elérhető 
anyag 

http://www.ksh
.hu/docs/hun/xf
tp/idoszaki/pdf/
korosodas.pdf  
anyag 
áttekintése, egy 
tanulmány 
kiválasztása, és 
beadandó 
készítése az 
alábbi kérdés 
megválaszolásá
val: mennyiben 
és hogyan segíti 
az adott 
tanulmány az 
idősödő 
társadalmat ért 
kihívások 
megismerését, 
megoldását? 5 
oldalas 
dolgozatot 
kérek! 

neptun 
üzenetben 
küldtem a 
feladatot! 

mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/korosodas.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/korosodas.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/korosodas.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/korosodas.pdf
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Dr. Szabó-Tóth Kinga 
szabo.toth.kinga@gmail.c
om  

BTBLSZM3303 Struktúra és 
rétegződés 

beadandó 
dolgozat 

április 10 május 
10-ig! 

online elérhető 
anyag 

https://atti.uni-
miskolc.hu/sege
danyagok.htm 
társadalmi 
struktúra és 
rétegződés 
pontnál, két ppt 
elérhető! 

neptun 
üzenetben 
küldtem a 
feladatot! 

 

  

mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
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Dr. Szepessy Péter  

Oktató neve, 
elérhetősége 

(név, email cím, 
telefonszám) 

Oktatott tárgy neve, 
Neptun kódja 

Beszámolási 
kötelezettség  

(lehetőségek: szóbeli 
vizsga skpe-on, 

beadandó dolgozat, 
online teszt, stb) 

Határidő(k) 
(Nem 

végzősök 
esetén….., 

általában….) 

Határidő(k) 
(végzősök 
esetén….., 

általában….) 

Elektronikusan átadott 
anyagok  

A hallgatókkal való 
kommunikáció módja, 

csatornája (email, 
Moodle, Skype, 

Microsoft Classroom, 
facebook csoport stb.) 

jellege  
(pl. pdf. 
jegyzet, 
ppt, könyv, 
cikk, video 
fájl, on-line 
teszt) 

elérhetősége  
(pl. intézeti 
honlap, fb 
csoport, 

Moodle felület) 

Dr. Szepessy Péter 
Donát 
bolszuti@uni-
miskolc.hu 06 
305962808 

Kultúraszociológia 
BTSCN4402  

szóbeli vizsga skpe-
on, beadandó 
dolgozat, 

Határidő: 2020 
05. 15. 

végzőshatárid: 
2020 03 31.  

ppt, pdf. 
könyv 

intézeti honlap, email, Skype 

Dr. Szepessy Péter 
Donát 
bolszuti@uni-
miskolc.hu 06 
305962808 

Szociológiatörténet II.  
 BTSCN2201 

szóbeli vizsga skpe-
on, beadandó 
dolgozat, 

Határidő: 2020 
05. 15. 

végzőshatárid: 
2020 03 31.  

ppt, pdf. 
könyv 

intézeti honlap, email, Skype 

Dr. Szepessy Péter 
Donát 
bolszuti@uni-
miskolc.hu 06 
305962808 

Szociológiatörténet II. 
Gyakorlat BTSCN2202 

szóbeli vizsga skpe-
on, beadandó 
dolgozat, 

Határidő: 2020 
05. 15. 

végzőshatárid: 
2020 03 31.  

ppt, pdf. 
könyv 

intézeti honlap, email, Skype 

Dr. Szepessy Péter 
Donát 
bolszuti@uni-
miskolc.hu 06 
305962808 

Tudományszociológia  
BTSCN4405  

szóbeli vizsga skpe-
on, beadandó 
dolgozat, 

Határidő: 2020 
05. 15. 

végzőshatárid: 
2020 03 31.  

ppt, pdf. 
könyv 

intézeti honlap, email, Skype 

mailto:bolszuti@uni-miskolc.hu
mailto:bolszuti@uni-miskolc.hu
mailto:bolszuti@uni-miskolc.hu
mailto:bolszuti@uni-miskolc.hu
mailto:bolszuti@uni-miskolc.hu
mailto:bolszuti@uni-miskolc.hu
mailto:bolszuti@uni-miskolc.hu
mailto:bolszuti@uni-miskolc.hu
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Dr. Szepessy Péter 
Donát 
bolszuti@uni-
miskolc.hu 06 
305962808 

Egyetemes politikai 
gondolkodás története II. 
BTUPLN102 

szóbeli vizsga skpe-
on, beadandó 
dolgozat, 

Határidő: 2020 
05. 15. 

végzőshatárid: 
2020 03 31.  

ppt, pdf. 
könyv 

intézeti honlap, email, Skype 

Dr. Szepessy Péter 
Donát 
bolszuti@uni-
miskolc.hu 06 
305962808 

Bevezetés a 
társadalomfilozófiába   
BTUPLN187 

szóbeli vizsga skpe-
on, beadandó 
dolgozat, 

Határidő: 2020 
05. 15. 

végzőshatárid: 
2020 03 31.  

ppt, pdf. 
könyv 

intézeti honlap, email, Skype 

Dr. Szepessy Péter 
Donát 
bolszuti@uni-
miskolc.hu 06 
305962808 

Társadalomelmélet II.  
BTMNSOC2201, 
BTMLNSOC2201 

szóbeli vizsga skpe-
on, beadandó 
dolgozat, 

Határidő: 2020 
05. 15 

végzőshatárid: 
2020 03 31.  

ppt, pdf. 
könyv 

intézeti honlap, email, Skype 

Dr. Szepessy Péter 
Donát 
bolszuti@uni-
miskolc.hu 06 
305962808 

Politika és társadalom  
BTMLSOCD07 

szóbeli vizsga skpe-
on, beadandó 
dolgozat, 

Határidő: 2020 
05. 15. 

végzőshatárid: 
2020 03 31.  

ppt, pdf. 
könyv 

intézeti honlap, email, Skype 

Dr. Szepessy Péter 
Donát 
bolszuti@uni-
miskolc.hu 06 
305962808 

Amerikai szociológia  
BTMLNSOC2202 

szóbeli vizsga skpe-
on, beadandó 
dolgozat, 

Határidő: 2020 
05. 15. 

végzőshatárid: 
2020 03 31.  

ppt, pdf. 
könyv 

intézeti honlap, email, Skype 

Dr. Szepessy Péter 
Donát 
bolszuti@uni-
miskolc.hu 06 
305962808 

A dokumentumfilm 
története  
BTMNSOCM221 
BTMLNSOCM221 

beadandó dolgozat, Határidő: 2020 
05. 15. 

végzőshatárid: 
2020 03 31.  

ppt, pdf. 
könyv 

intézeti honlap, email, Skype 

 

  

mailto:bolszuti@uni-miskolc.hu
mailto:bolszuti@uni-miskolc.hu
mailto:bolszuti@uni-miskolc.hu
mailto:bolszuti@uni-miskolc.hu
mailto:bolszuti@uni-miskolc.hu
mailto:bolszuti@uni-miskolc.hu
mailto:bolszuti@uni-miskolc.hu
mailto:bolszuti@uni-miskolc.hu
mailto:bolszuti@uni-miskolc.hu
mailto:bolszuti@uni-miskolc.hu
mailto:bolszuti@uni-miskolc.hu
mailto:bolszuti@uni-miskolc.hu
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Dr. Vajda Norbert 

Oktató neve, elérhetősége  

Oktatott tárgy  

Beszámolási 
kötelezettség   

Határidő(k) Elektronikusan átadott anyagok  

A hallgatókkal 
való 
kommunikáció 
módja, 
csatornája  pl. 
e-mail, 
Moodle, Skype, 
Microsoft 
Classroom, 
facebook 
csoport stb. 

(név, email cím) 

pl. szóbeli 
vizsga skpe-
on, beadandó 
dolgozat, 
online teszt 
stb. 

Neptun kódja címe 
végzős 

hallgatók 
számára 

nem 
végzős 

hallgatók 
számára 

jellege elérhetősége  

pl. pdf. jegyzet, 
ppt, könyv, cikk, 
video fájl, on-
line teszt 

pl. intézeti 
honlap, fb 
csoport, 
Moodle felület 

Dr. Vajda Norbert, 
vajdanorbert.office@gmail.com  

BTSCN2203 Társadalomelmélet 
I. 

on-line 
dolgozatok 
(2db) 

  május 
21. 

on-line 
szakirodalom 

intézeti 
honlap, 
tematika 

email, Skype: 
az óra eredeti 
időpontjában 

Dr. Vajda Norbert, 
vajdanorbert.office@gmail.com  

BTSCN2204 Társadalomelmélet 
I. 

beadandó 
dolgozat és 
ppt 
prezentáció 

  május 
21. 

on-line 
szakirodalom 

intézeti 
honlap, 
tematika 

email, Skype: 
az óra eredeti 
időpontjában 

Dr. Vajda Norbert, 
vajdanorbert.office@gmail.com  

BTSCN6607 Szakdolgozati 
konzultáció II. 

szakdolgozat 
elkészítése 

április 
15. 

    email, Skype: 
egyeztetett 
időpontokban 

Dr. Vajda Norbert, 
vajdanorbert.office@gmail.com  

BTBNSZM2209 A szociálpolitika 
alapjai II. 

on-line 
dolgozatok 
(2db) 

április 
15. 

  on-line 
szakirodalom 

intézeti 
honlap, 
tematika 

email, Skype: 
az óra eredeti 
időpontjában 
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Dr. Vajda Norbert, 
vajdanorbert.office@gmail.com  

BTBNSZM4407 Jóléti 
ellátórendszer a 
mai 
Magyarországon I. 

on-line 
dolgozatok 
(2db) 

  május 
21. 

on-line 
szakirodalom, 
e-learning 
tananyag 

Moodle, 
intézeti 
honlap, 
tematika 

email, Skype: 
az óra eredeti 
időpontjában 

Dr. Vajda Norbert, 
vajdanorbert.office@gmail.com  

BTKETN401 Szociális 
gondoskodás és 
életminőség a V4 
országaiban 

beadandó 
dolgozat 

április 
15. 

  on-line 
szakirodalom 

intézeti 
honlap, 
tematika 

email, Skype: 
az óra eredeti 
időpontjában 

Dr. Vajda Norbert, 
vajdanorbert.office@gmail.com  

BTBNSZMO602 Az Európai Unió 
szociálpolitikái 

beadandó és 
on-line 
írásbeli 
vizsga 

  május 
15-e és 
június 
15. 

on-line 
szakirodalom, 
e-learning 
tananyag 

Moodle, 
intézeti 
honlap, 
tematika 

email, Skype: 
az óra eredeti 
időpontjában 

Dr. Vajda Norbert, 
vajdanorbert.office@gmail.com  

BTBNSZMO408 Jóléti 
ellátórendszer a 
mai 
Magyarországon I. 

on-line 
írásbeli 
vizsga 

  június 
15. 

on-line 
szakirodalom, 
e-learning 
tananyag 

Moodle, 
intézeti 
honlap, 
tematika 

email, Skype: 
az óra eredeti 
időpontjában 

Dr. Vajda Norbert, 
vajdanorbert.office@gmail.com  

BTKKRMAL21 A devianciák 
szociológiája, 
társadalmi 
reprodukciója 

on-line 
írásbeli 
vizsga 

  június 
15. 

on-line 
szakirodalom 

intézeti 
honlap, 
tematika 

email, Skype: 
az óra eredeti 
időpontjában 

Dr. Vajda Norbert, 
vajdanorbert.office@gmail.com  

BTBLSZM2209 A szociálpolitika 
alapjai II. 

on-line 
írásbeli 
vizsga 

  június 
15. 

on-line 
szakirodalom 

intézeti 
honlap, 
tematika 

email, órára 
sor került 
március 7-én 
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Dr. Vajda Norbert, 
vajdanorbert.office@gmail.com  

BTBLSZM4407 Jóléti 
ellátórendszer a 
mai 
Magyarországon I. 

on-line 
írásbeli 
vizsga 

  június 
15. 

on-line 
szakirodalom 

intézeti 
honlap, 
tematika 

email, Skype: 
az óra eredeti 
időpontjában 

Dr. Vajda Norbert, 
vajdanorbert.office@gmail.com  

BTBLSZM6602 Az Európai Unió 
szociálpolitikái 

beadandó és 
on-line 
írásbeli 
vizsga 

  április 
15-e és 
június 
15. 

on-line 
szakirodalom, 
e-learning 
tananyag 

Moodle, 
intézeti 
honlap, 
tematika 

email, órára 
sor került 
február 15-én 

Dr. Vajda Norbert, 
vajdanorbert.office@gmail.com  

BTBLSZME61 Szociális munka 
mentális 
zavarokkal 
küzdőkkel 

on-line 
írásbeli 
vizsga 

  június 
15. 

on-line 
szakirodalom 

intézeti 
honlap, 
tematika 

email, Skype: 
az óra eredeti 
időpontjában 

Dr. Vajda Norbert, 
vajdanorbert.office@gmail.com  

BTBNSZM6602 Az Európai Unió 
szociálpolitikái 

beadandó és 
on-line 
írásbeli 
vizsga 

  április 
15-e és 
június 
15. 

on-line 
szakirodalom, 
e-learning 
tananyag 

Moodle, 
intézeti 
honlap, 
tematika 

email, órára 
sor került 
február 15-én 

Dr. Vajda Norbert, 
vajdanorbert.office@gmail.com  

BTKKRMAN21 A devianciák 
szociológiája, 
társadalmi 
reprodukciója 

on-line 
írásbeli 
vizsga 

  június 
15. 

on-line 
szakirodalom 

intézeti 
honlap, 
tematika 

email, Skype: 
az óra eredeti 
időpontjában 

Dr. Vajda Norbert, 
vajdanorbert.office@gmail.com  

BTBLSZM508 Szociális munka 
fogyatékkal élőkkel 
(VK) 

on-line 
írásbeli 
vizsga 

  június 
15. 

on-line 
szakirodalom 

tematika email, Skype: 
az óra eredeti 
időpontjában 

Dr. Vajda Norbert, 
vajdanorbert.office@gmail.com  

BTBNSZMO207 A szociálpolitika 
alapjai II. (VK) 

on-line 
írásbeli 
vizsga 

  június 
15. 

on-line 
szakirodalom 

tematika email 
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Dr. Vajda Norbert, 
vajdanorbert.office@gmail.com  

BTSCL303 Társadalomelmélet 
II. (VK) 

on-line 
írásbeli 
vizsga 

  június 
15. 

on-line 
szakirodalom 

tematika email 
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Sziszkoszné Dr. Halász Dorottya 

 

Oktató neve, 
elérhetősége  

(név, email cím) 

Oktatott tárgy  Beszámolási 
kötelezettség   

pl. szóbeli vizsga 
skype-on, 
beadandó 

dolgozat, online 
teszt stb. 

Határidő(k) 
 

Elektronikusan átadott anyagok  A hallgatókkal 
való 

kommunikáció 
módja, 

csatornája  pl. e-
mail, Moodle, 

Sykpe, Microsoft 
Classroom, 

facebook csoport 
stb. 

neptun 
kódja 

címe végzős 
hallgatók 
számára 

nem 
végzős 

hallgatók 
számára 

jellege 
pl. pdf. jegyzet, 
ppt, könyv, cikk, 
video fájl, on-
line teszt 

elérhetősége  
pl. intézeti 
honlap, fb 

csoport, Moodle 
felület 

Sziszkoszné Halász 
Dorottya, 
sz.halaszdorottya@g
mail.com  

BTKETN20
1 

Jewish Integration, Anti-
Semitism, and Holocaust 
in Central Europe 

írásbeli vizsga 
(vírushelyzettő
l függően a 
ME-n vagy 
online) 

- - előadások 
pdf átirata, 
ppt, 
vizsgakérdés
ek 

Moodle Moodle, e-mail 

 

  

mailto:sz.halaszdorottya@gmail.com
mailto:sz.halaszdorottya@gmail.com
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Török Zsuzsanna 

Oktató neve, 
elérhetősége  

(név, email cím) 

Oktatott tárgy  Beszámolási 
kötelezettség   

pl. szóbeli vizsga 
skpe-on, 

beadandó 
dolgozat, online 

teszt stb. 

Határidő(k) 
 

Elektronikusan átadott anyagok A hallgatókkal 
való 

kommunikáció 
módja, 

csatornája pl. e-
mail, Moodle, 

Sykpe, Microsoft 
Classroom, 

facebook csoport 
stb. 

Neptun 
kódja 

címe végzős 
hallgatók 
számára 

nem 
végzős 

hallgatók 
számára 

jellege 
pl. pdf. jegyzet, 
ppt, könyv, cikk, 
video fájl, on-
line teszt 

elérhetősége  
pl. intézeti 
honlap, fb 

csoport, Moodle 
felület 

Török Zsuzsanna 
torok.zsuzsanna@cinefest
.hu  

BTKETN205 Közép-Európai filmek, 
filmművészet, politika, 
történelem és identitás a 
filmművészetben 

beadandó 
dolgozat 

- 05.12. ppt, videó fájl Google 
Classrom és 
tanszéki honlap 
(BTK-KVAT) 

Google 
Classroom, e-
mail, FB 

Dr. Nyírő Miklós  

Oktató neve, 
elérhetősége  

(név, email cím) 

Oktatott tárgy  Beszámolási 
kötelezettség   

pl. szóbeli vizsga 
skype-on, beadandó 

dolgozat, stb. 

Határidő(k) 
 

Elektronikusan átadott anyagok  A hallgatókkal 
való 

kommunikáció 
módja, 

csatornája   

neptun kódja címe végzős 
hallg. 

számára 

nem végzős 
hallgatók 
számára 

jellege 
pl. pdf. jegyzet, 
ppt, könyv, etc.  

elérhetősége  
pl. intézeti 

honlap, etc. 

Dr. Nyírő Miklós 
miklosnyiro2011@g
mail.com 

BTKETN106 Trends of Philosophy in 
Central Europe in the 19th 
and 20th Century II. lect. 

presentation / 
+ oral exam on Skype 
/ Messenger-video  

 

    ⸺ 

in class / 
exam period 

book & articles 
(pdfs - uploaded)  
ppt-s (in progress)  

Website of 
Philosophy 
Institutei  

Neptun e-mail, 
Skype / 
Messenger-video 

 

i Patočka. Heretical Essays: http://filozofia.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2020/02/Jan-Pato%C4%8Dka-James-Dodd-ed.-Heretical-Essays-in-the-Philosophy-of-
History.pdf 
Other articles on Patočka:  
http://filozofia.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2018/09/Varsamopoulou-Evy-Three-Movements-of-Life-Jan-Pato%C4%8Dkas-Philosophy-of-Personal-Being.pdf 
http://filozofia.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2018/09/D.-Meacham-Caring-for-the-Soul-of-Europe.pdfhttp://filozofia.uni-miskolc.hu/wp-
content/uploads/2018/09/Tava-Lifeworld-Civilisation.pdf 

                                                             

mailto:torok.zsuzsanna@cinefest.hu
mailto:torok.zsuzsanna@cinefest.hu
http://filozofia.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2020/02/Jan-Pato%C4%8Dka-James-Dodd-ed.-Heretical-Essays-in-the-Philosophy-of-History.pdf
http://filozofia.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2020/02/Jan-Pato%C4%8Dka-James-Dodd-ed.-Heretical-Essays-in-the-Philosophy-of-History.pdf
http://filozofia.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2018/09/Varsamopoulou-Evy-Three-Movements-of-Life-Jan-Pato%C4%8Dkas-Philosophy-of-Personal-Being.pdf
http://filozofia.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2018/09/D.-Meacham-Caring-for-the-Soul-of-Europe.pdf
http://filozofia.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2018/09/D.-Meacham-Caring-for-the-Soul-of-Europe.pdf
http://filozofia.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2018/09/Tava-Lifeworld-Civilisation.pdf
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Volumes containing articles on Patočka: 
http://filozofia.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2018/09/The-New-Yearbook-for-Phenomenology-and-Phenomenological-Philosophy-Volume-14-The-Philosophy-of-
Jan-Pato%C4%8Dka-__.pdf 
http://filozofia.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2018/09/Erika-Abrams-Ivan-Chvat%C3%ADk-eds.-Jan-Patocka-and-the-Heritage-of-Phenomenology-Centenary-
Papers.pdf 

http://filozofia.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2018/09/The-New-Yearbook-for-Phenomenology-and-Phenomenological-Philosophy-Volume-14-The-Philosophy-of-Jan-Pato%C4%8Dka-__.pdf
http://filozofia.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2018/09/The-New-Yearbook-for-Phenomenology-and-Phenomenological-Philosophy-Volume-14-The-Philosophy-of-Jan-Pato%C4%8Dka-__.pdf
http://filozofia.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2018/09/Erika-Abrams-Ivan-Chvat%C3%ADk-eds.-Jan-Patocka-and-the-Heritage-of-Phenomenology-Centenary-Papers.pdf
http://filozofia.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2018/09/Erika-Abrams-Ivan-Chvat%C3%ADk-eds.-Jan-Patocka-and-the-Heritage-of-Phenomenology-Centenary-Papers.pdf

