
 

 

 
BTK ALKALMAZOTT TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK INTÉZETE 

TÁVOKTATÁSI TERV   
A LEVELEZŐ MUNKARENDŰ KÉPZÉSEKBEN 

2020/2021. 1. FÉLÉV 

 

1 
 

TÁVOKTATÁSI TERV TÁBLÁZATA 
 

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 

Prof. Dr. Csepeli György 
csepeli.gyorgy2 skype cím 

BTMLSOC3302 
Alkalmazott 
szociálpszichológia,  

szóbeli vizsga  
2021. 01. 
30. 

ppt email skype 

Prof. Dr. Csepeli György 
csepeli.gyorgy2 skype cím 

BTASZG105 Szociálpszichológia szóbeli vizsga  
2021. 01. 
30. 

ppt email skype 

Prof. Dr. Csepeli György 
csepeli.gyorgy2 skype cím 

BTMLSOC3302, 
A marginalitás 
szociálpszichológiája,  

beadandó   01. 30. ppt email skype 

Prof. Dr. Csepeli György 
csepeli.gyorgy2 skype cím 

BTASZG105 
Az idősödés és időskor 
pszichológiai kihívásai 

beadandó   01. 30. ppt email skype 

Gyukits György 
gyukits@freemail.hu   

BTEÜMASZMN03 
Egészségügyi szociális 
munka területei és 
módszerei 

Szóbeli vizsga  01. 30. Cikk, pdf 
Net elérhető, 
illetve kiküldve 

Skype email 

mailto:gyukits@freemail.hu
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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 

Gyukits György 
gyukits@freemail.hu   

BTBLSZM3304 
BTBLSZM3307 

Társadalmi problémák a 
gyakorlatban 

Beadandó 
dolgozat 

 12. 01. 
Cikkek, 
könyvrészlet, 
pdf 

Neten elérhető Skype email 

Gyukits György 
gyukits@freemail.hu   

BTASZG107 
Cigányság Európában és 
Magyarországon 

Szóbeli vizsga  01. 30. Cikk, pdf Neten elérhető Skape, email 

Gyukits György 
gyukits@freemail.hu   

BTASZG107 Szociális munka idősekkel I. Szóbeli vizsga  01. 30. Cikk pdf Neten elérhető Skype, email 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com 
bolhflor@uni-miskolc.hu 

BTBLSZM3306 Szociális jog 
szóbeli vizsga 
skype-on 

 01.30. ppt e-mail 
neptun, e-mail, 
skype 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com 
bolhflor@uni-miskolc.hu 

BTBNSZM3306 Szociális jog 
prezentáció 
skype-on 

 12.12. ppt e-mail 
neptun, e-mail, 
skype 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com 
bolhflor@uni-miskolc.hu 

BTMNSOC3303 Közvéleménykutatás beadandó  12.20. cikkek e-mail 
neptun, e-mail, 
skype 

mailto:gyukits@freemail.hu
mailto:gyukits@freemail.hu
mailto:gyukits@freemail.hu
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
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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 
bolhflor@uni-miskolc.hu 

BTEÜMASZMN04 
BTEÜMASZML04 

Közösségi gondozás és team 
munka 

beadandó  12.15. 
skype előadás 
és: tankönyvtár 
link 

net 
neptun, e-mail, 
skype 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com 
bolhflor@uni-miskolc.hu 

BTGYPL104 
Jogalkalmazás és 
joghasználat 

beadandók  01.30. ppt e-mail 
neptun, e-mail, 
skype 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com 
bolhflor@uni-miskolc.hu  

BTTG203 
Gazdasági és jogi 
alapismeretek 

beadandók  01.30. ppt e-mail 
neptun, e-mail, 
skype 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com 
bolhflor@uni-miskolc.hu  

BTBNKL101 Angol szaknyelv I beadandók  12.10. cikkek e-mail 
neptun, e-mail, 
skype 

Dr. Havasi Virág 
virinyo@gmail.com 
bolhflor@uni-miskolc.hu  

BTKUMK1L06 
A kultúra és közvetítésének 
közgazdasági és jogi 
ismeretei 

prezentáció  01.30. skype-előadás e-mail, skype e-mail, skype 

Dr. Kasznár Attila 
kasznar.attila@gmail.com 

BTUMLPOL109 Tudományos írás 
beadandó 
dolgozat 

11. 17. 01. 25. cikk fb csopor Sykpe 

mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:bolhflor@uni-miskolc.hu
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:bolhflor@uni-miskolc.hu
mailto:virinyo@gmail.com
mailto:bolhflor@uni-miskolc.hu
mailto:kasznar.attila@gmail.com
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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. Kasznár Attila 
kasznar.attila@gmail.com  

BTUMLPOL146 Biztonságpolitika 
beadandó 
dolgozat 

11. 17.  01. 25. cikk fb csoport Sykpe 

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

BTUMLPOLE132 
A modern politikaelmélet 
egyes problémái 

beadandó 11.10 01.15 pdf Google drive Skype 

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

BTUMLPOLK130 Média és helyi társadalom beadandó 10.10 01.15 pdf Google drive Skype 

Mihályi Helga 
mihelga005@gmail.com  

BTMLSOCSZ01 
Az európai integráció és 
intézményeinek története 

szóbeli vizsga 
Skype-on 

- 01.29. pdf jegyzet 
fb csoport, 
Skype csoport 

facebook csoport. 
Skype 

Mihályi Helga 
mihelga005@gmail.com  

BTMLSOC1102 Francia szociológia 
beadandó 
dolgozat 

- 01.24. pdf jegyzet, cikk 
fb csoport, 
Skype csoport 

facebook csoport. 
Skype 

Mihályi Helga 
mihelga005@gmail.com  

BTMLSOCD02 Gazdaság és társadalom 
beadandó 
dolgozat 

- 01.24. pdf jegyzet, cikk 
fb csoport, 
Skype csoport 

facebook csoport. 
Skype 

mailto:kasznar.attila@gmail.com
mailto:bolkurti@uni-miskolc.hu
mailto:bolkurti@uni-miskolc.hu
mailto:mihelga005@gmail.com
mailto:mihelga005@gmail.com
mailto:mihelga005@gmail.com
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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 
mihelga005@gmail.com  

BTBLSZM2204 Mai magyar társadalom 
beadandó 
dolgozat 

- 01.24. pdf jegyzet, ppt 
fb csoport, 
Skype csoport 

facebook csoport. 
Skype 

Dr. Osváth Andrea 
bolandi@uni-miskolc.hu  

BTBLSZM6603 Álláskeresési tréning 
beadandó 
dolgozat 

 12. 15.  ppt. honlap zoom 

Dr. Osváth Andrea 
bolandi@uni-miskolc.hu  

BTBNKL105 Információs társadalom kollokvium  01. 30. 
ppt., 
tanulmányok 

neptun zoom 

Dr. Osváth Andrea 
bolandi@uni-miskolc.hu  

BTMLSOCD01 Kultúra és társadalom kollokvium  01. 30. tanulmányok neptun zoom 

Dr. Osváth Andrea 
bolandi@uni-miskolc.hu  

BTBLSZM1108 Kommunikációs tréning 
beadandó 
dolgozat 

 12. 15. ppt. messenger  

Dr. Osváth Andrea 
bolandi@uni-miskolc.hu  

BTASZG104 
Egészségmegőrzés és 
életminőség idős korban 

beadandó 
dolgozat 

 dec. 15. tanulmányok neptun zoom 

mailto:mihelga005@gmail.com
mailto:bolandi@uni-miskolc.hu
mailto:bolandi@uni-miskolc.hu
mailto:bolandi@uni-miskolc.hu
mailto:bolandi@uni-miskolc.hu
mailto:bolandi@uni-miskolc.hu
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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 

BTBLSZM3303 Struktúra és rétegződés 
írásbeli vizsga 
vizsgaidőszakban, 
személyesen 

- 
vizsgaidő
szakban 

ppt skype csoport skpye 

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

BTBLSZM1104, 
BTBNKL104 

A szociológia alapjai, 
Bevezetés a szociológiába 

írásbeli vizsga 
vizsgaidőszakban, 
személyesen 

- 
vizsgaidő
szakban 

ppt, jegyzet:  
www.uni-
miskolc.hu/~bol
alma 

skype csoport skpye 

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

BTBLSZM3305 A családszociológia alapja 
írásbeli vizsga 
vizsgaidőszakban, 
személyesen 

- 
vizsgaidő
szakban 

ppt-k az intézeti 
honlapon 

skype csoport 
intézeti honlap 

skpye 

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

BTASZG106, 
BTSZM402 

Időspolitika, Az EU szociális 
dimenziója 

írásbeli vizsga 
vizsgaidőszakban, 
személyesen 

- 
vizsgaidő
szakban 

ppt-k  skype csoport skpye 

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

BTMLSOCD05 Környezetszociológia 
írásbeli vizsga 
vizsgaidőszakban, 
személyesen 

- 
vizsgaidő
szakban 

ppt-k  skype csoport skpye 

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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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 

BTMLSOC1107 Mintavétel 
írásbeli vizsga 
vizsgaidőszakban, 
személyesen 

- 
vizsgaidő
szakban 

ppt-k  skype csoport skpye 

Dr. Szepessy Péter 
bolszuti@uni-miskolc.hu  

BTMLSOC1101 Társadalomelmélet szóbeli vizsga   01. 30. pdf, ppt, könyv drive e-mail, skype 

Dr. Szepessy Péter 
bolszuti@uni-miskolc.hu  

BTMLSOC1103 Német szociológia szóbeli vizsga   01. 30. pdf, ppt, könyv drive e-mail, skype 

Szepessy Péter 
bolszuti@uni-miskolc.hu  

BTMLSOCM334 Képelmélet szóbeli vizsga   01. 30. ppt, videó drive e-mail, skype 

Dr. Vajda Norbert 
vajdanorbert.office@gma
il.com; 

BTMLSOC1105 
Társadalmi hálózatok és 
társadalmi tőke 

online írásbeli 
félévzáró 
Moodle-on 

 
vizsgaidő
szakban 

kötelező 
irodalmak -pdf, 
és online 
elérhetőségek 

email 
e-mail, Skype, 
Moodle 

Dr. Vajda Norbert 
vajdanorbert.office@gma
il.com;  

BTBLSZM1106 
BTEÜMASZML01 

A szociálpolitika alapjai I. 
online írásbeli 
félévzáró 
Moodle-on 

 
vizsgaidő
szakban 

kötelező 
irodalmak -pdf, 
és online 

email, Moodle 
e-mail, Skype, 
Moodle 

mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:szabo.toth.kinga@gmail.com
mailto:bolszuti@uni-miskolc.hu
mailto:bolszuti@uni-miskolc.hu
mailto:bolszuti@uni-miskolc.hu
mailto:vajdanorbert.office@gmail.com
mailto:vajdanorbert.office@gmail.com
mailto:vajdanorbert.office@gmail.com
mailto:vajdanorbert.office@gmail.com
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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 

elérhetőségek, 
elearning 
tananyag 

Dr. Vajda Norbert 
vajdanorbert.office@gma
il.com;  

BTBLSZM5505 
BTMLSOCSZ07 

Szociális esetek jogi és etikai 
vonatkozásai 

december 9. – 
házi dolgozat 
online írásbeli 
félévzáró 
Moodle-on 

 

elfogado
tt házi 
dolgozat 
esetében 
vizsgaidő
szakban 

kötelező 
irodalmak -pdf, 
és online 
elérhetőségek, 
elearning 
tananyag 

email, Moodle 
e-mail, Skype, 
Moodle 

Dr. Vajda Norbert 
vajdanorbert.office@gma
il.com;  

BTBLSZM5501 Projektmunka II. 
online írásbeli 
félévzáró 
Moodle-on 

 
vizsgaidő
szakban 

kötelező 
irodalmak -pdf, 
és online 
elérhetőségek 

email 
e-mail, Skype, 
Moodle 

Dr. Vajda Norbert 
vajdanorbert.office@gma
il.com;  

BTBLSZM6602 
Az EU szociálpolitikai (NK 
kurzus) 

online írásbeli 
félévzáró 
Moodle-on 

 
vizsgaidő
szakban 

kötelező 
irodalmak -pdf, 
és online 
elérhetőségek, 

email, Moodle 
e-mail, Skype, 
Moodle 

mailto:vajdanorbert.office@gmail.com
mailto:vajdanorbert.office@gmail.com
mailto:vajdanorbert.office@gmail.com
mailto:vajdanorbert.office@gmail.com
mailto:vajdanorbert.office@gmail.com
mailto:vajdanorbert.office@gmail.com
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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 

elearning 
tananyag 

Dr. Vajda Norbert 
vajdanorbert.office@gma
il.com;  

BTMLSOCD03 Társadalompolitika  
online írásbeli 
félévzáró 
Moodle-on 

 
vizsgaidő
szakban 

kötelező 
irodalmak -pdf, 
és online 
elérhetőségek 

email 
e-mail, Skype, 
Moodle 

Dr. Vajda Norbert 
vajdanorbert.office@gma
il.com;  

BTASZG101 
Alkalmazott gerontológiai 
ismeretek I. 

online írásbeli 
félévzáró 
Moodle-on 

 
vizsgaidő
szakban 

kötelező 
irodalmak -pdf, 
és online 
elérhetőségek 

email 
e-mail, Skype, 
Moodle 

Dr. Vajda Norbert 
vajdanorbert.office@gma
il.com;  

BTBLSZM2209 Szociálpolitika II. (CV kurzus) 
online írásbeli 
félévzáró 
Moodle-on 

 
vizsgaidő
szakban 

kötelező 
irodalmak -pdf, 
és online 
elérhetőségek 

email 
e-mail, Skype, 
Moodle 

Dr. Zárug Péter Farkas 
zarugpeter@gmail.com  

BTUMLPOL142 Közpolitika 
beadandó 
dolgozat 

jan.10. jan. 10 könyv online pdf Skype 

mailto:vajdanorbert.office@gmail.com
mailto:vajdanorbert.office@gmail.com
mailto:vajdanorbert.office@gmail.com
mailto:vajdanorbert.office@gmail.com
mailto:vajdanorbert.office@gmail.com
mailto:vajdanorbert.office@gmail.com
mailto:zarugpeter@gmail.com
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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. Zárug Péter Farkas 
zarugpeter@gmail.com  

BTUMLPOLK129 Média és újságírás 
beadandó 
elemzés 

jan.10. jan.10 ppt intézeti honlap Skyp 

dr. Bognár László 
bollario@uni-miskolc.hu  

BTMLSOCM332 Filmesztétika 
online beadandó 
házi-esszé 

nov.25. nov.25. 
pdf + szabad 
audiovizuális 
link 

wetransferrel 
kipostázva 1. 
tan-héten + 
szabad online 
hozzáférés 

e-mail + Skype 
konzultáció 
lehetősége 

Dr. habil. Gáspár Caba 
László 
cslgaspar@gmail.com 

BTBNKL102 Bevezetés a filozófiába szóbeli vizsga 
2020. 
nov. 21. 

2021. 
jan. 31. 

pdf. könyv intézeti honlap email, Skype 

Szirbik Gabriella 
szirbikster@gmail.com  

BTASZG109 
Szükségletfelmérés és 
szolgáltatástervezés 

beadandó 
dolgozat 

 12. 10. jegyzet, PPt 
e-mail, intézeti 
honlap 

e-mail, Skype és 
/vagy Google 
meet 

Dr. Szobeczkiné Pócsi 
Orsolya 
orsi@szobeczki.hu  

BTBLSZMCS52 Családterápiás ismeretek Beadandó nov.10. jan. 8. ppt fb csoport Skype 

mailto:zarugpeter@gmail.com
mailto:bollario@uni-miskolc.hu
mailto:cslgaspar@gmail.com
mailto:szirbikster@gmail.com
mailto:orsi@szobeczki.hu
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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. Tóth Árpád 
arpad.toth.0124@gmail.c
om  

BTBLSZM1105 
BTBNKL110 

Társadalomtörténet 
szóbeli vizsga 
Skype-on 

0 12+7 
pdf (4 könyv) 
ppt-k  

email 

e-mail 
Skype: valós idejű 
óratartás 
Neptun-
körüzenet 

         

 

 

 

mailto:arpad.toth.0124@gmail.com
mailto:arpad.toth.0124@gmail.com

