
Germanisztikai irodalomtudomány. Kurzuskínálat 

Kódszám 
Kreditérték 

Tanegység Kurzus Oktató Időpont Helyszín

1101 
7 kredit 

Filozófia (K)  A filozófiai és esztétikai doktori iskola programjából választandó tanegység 

IR-GE 210 
7 kredit 

Irodalomelmélet I. (K) Intertextualitás és intermedialitás. 
Elméleti megközelítések2 

Orosz Magdolna az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-GE 220 
7 kredit 

Irodalomelmélet II. (K) Német–magyar komparatisztikai 
tanulmányok 

Tarnói László az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-GE 221 
7 kredit 

Irodalomelmélet II. (K) Nyelv, nyelviség, a nyelv 
problematikája a századforduló 
osztrák és magyar irodalmában 

Orosz Magdolna az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-GE 410 
7 kredit 

Irodalomtudomány-
történeti áttekintés (K) 

Irodalomtudománytörténeti 
áttekintés  

Kurdi Imre az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-GE 420 
7 kredit 

A filológiai munka 
sajátosságai (G) 
 

A filológiai munka sajátosságai Szász Ferenc az oktatóval 
egyeztetendő 

4303 
7 kredit 

Magyar 
irodalomtudományi/má
s filológiai témakör 
(K) 

Az irodalomtudományi doktori iskola magyar irodalomtudományi, illetve más 
filológiai programjai kínálatából választandó tanegység 

IR-GE 440 
7 kredit 

A dolgozathoz 
kapcsolódó 
probléma(kör) 1. (G) 

A német nyelvű irodalom és irodalmi 
élet mint regionális kultúra 

Tarnói László az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-GE 441 
7 kredit 

A dolgozathoz 
kapcsolódó 
probléma(kör) 1. (G) 

Kárpát-medencei német nyelvű 
irodalom és kapcsolatai a magyar 
kultúrával 

Balogh András az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-GE 442 
7 kredit 

A dolgozathoz 
kapcsolódó 
probléma(kör) 1. (G) 

A magyarországi német nyelvű 
zsidóság kultúrája és irodalma 

Varga Péter az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-GE 443 
7 kredit 

A dolgozathoz 
kapcsolódó 
probléma(kör) 1. (G) 

A történelmi regény a XX. század 
első felében 

Kerekes Gábor az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-GE 450 
7 kredit 

A dolgozathoz 
kapcsolódó 
probléma(kör) 2. (G) 

A nem fikcionális irodalmi műfajok: 
levél és utazási irodalom 

Szász Ferenc az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-GE 460 
7 kredit 

A dolgozathoz 
kapcsolódó 
probléma(kör) 3. (G) 

A nem fikcionális irodalmi műfajok: 
naplók és testamentumok 

Kurdi Imre az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-GE 510 
7 kredit 

Doktori szeminárium 
(műhelymunka) 1. 
(Bibliográfia) (G) 

Doktori szeminárium 1. 
(Bibliográfia) 

témavezető az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-GE 520 
7 kredit 

Doktori szeminárium 
(műhelymunka) 2. 
(Forschungsbericht) 
(G) 

Doktori szeminárium 2. 
(Forschungsbericht) 

témavezető az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-GE 530 
7 kredit 

Doktori szeminárium 
(műhelymunka) 3. 
(Konzept) (G) 

Doktori szeminárium 3. (Konzept) témavezető az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-GE 5XX4 
7 kredit 

Doktori szeminárium 
(műhelymunka)(G) 

Doktori szeminárium témavezető az oktatóval 
egyeztetendő 

 
 

                                                 
1 A betűjel attól függ, mely doktori program kínálatából veszi fel a hallgató. 
2 A kurzus alapvetően német nyelven folyik, ugyanakkor lehetőséget nyújt a bekapcsolódásra angol, francia, magyar 
nyelvű szakirodalmat olvasók/értők számára is. 
3 A betűjel attól függ, mely doktori program kínálatából veszi fel a hallgató. 
4 A kódszámot az évfolyamnak megfelelően kell feltüntetni (első évfolyam: 510, második évfolyam: 530, harmadik 
évfolyam: 550). 


