
Modern angol és amerikai irodalom 

Tanegységlista 

110 Filozófia (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

210 Irodalomelmélet I. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

220 Irodalomelmélet II. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

300 Társtudományok (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

IR-ANMO 410 Irodalomtörténeti áttekintő előadás (K) 

IR-ANMO 420 Irodalomtörténeti áttekintő szeminárium (G) 

IR-ANMO 430 Vers- és fordításelemző szeminárium (G) 

IR-ANMO 440 Regényelemző szeminárium (G) 

IR-ANMO 450 Életmű szeminárium (G) 

IR-ANMO 460 Szövegolvasó szeminárium (G) 

IR-ANMO 510 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-ANMO 520 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-ANMO 530 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-ANMO 540 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-ANMO 550 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-ANMO 560 Disszertációs témakonzultáció (G) 

Kurzuskínálat 

Kódszám 
Kreditérték 

Tanegység Kurzus Oktató Időpont Helyszín 

IR-ANMO 211 
7 kredit 

Irodalomelmélet I. 
(K)  

Romantika, modernizmus, 
posztmodernizmus az angol és 
amerikai irodalomban 

Sarbu Aladár Cs 
8:30–10 

ADs 
204/a 

IR-ANMO 420 
7 kredit 

Irodalomtörténeti 
áttekintő szeminárium 
(G)  

A modernizmus romantikus 
gyökerei 

Péter Ágnes Cs 12–
13:30 

ADs 211 

IR-ANMO 421 
7 kredit 

Irodalomtörténeti 
áttekintő szeminárium 
(G)  

A magyar és angol Shakespeare-
recepció a XIX. és XX. században

Dávidházi Péter Cs 14–
15:30 

ADs 
204/a  

IR-ANMO 422 
7 kredit 

Irodalomtörténeti 
áttekintő szeminárium 
(G)  

A brit dráma a XX. században Sarbu Aladár Cs 12–
13:30 

ADs 
204/a 

IR-ANMO 423 
7 kredit 

Irodalomtörténeti 
áttekintő szeminárium 
(G) 

A modernizmus változatai: 
Pound, Stevens, Williams 

Ferencz Győző Cs 
15:30–
17 

ADs 109 

IR-ANMO 430 
7 kredit 

Vers- és 
fordításelemző 
szeminárium (G)  

Verselemző műhely Ferencz Győző Cs 14–
15:30 

ADs 109 

IR-ANMO 431 
7 kredit  

Vers- és 
fordításelemző 
szeminárium (G)  

William Carlos Williams: 
Paterson 

Ferencz Győző Cs 17–
18:30 

ADs 109 

IR-ANMO 450 
7 kredit 

Életmű szeminárium 
(G) 

Egy irodalmár műfajai: Samuel 
Johnson 

Dávidházi Péter Cs 
15:30–
16 

ADs 
204/a  

IR-ANMO 5XX1 Disszertációs A disszertációírás munkafázisai Dávidházi Péter Cs 17– ADs 

                                                 
1 A kódszámot az évfolyamnak megfelelően kell feltüntetni (első évfolyam: 510, második évfolyam: 530, harmadik 
évfolyam: 550). 



7 kredit témakonzultáció (G) 18:30 204/a  



Reneszánsz és barokk angol irodalom 

Tanegységlista 

110 Filozófia (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

210 Irodalomelmélet I. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

220 Irodalomelmélet II. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

300 Társtudományok (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

IR-ANRE 410 Reneszánsz filozófia (K) 

IR-ANRE 420 Szöveg- és fordításkritika (G) 

IR-ANRE 430 Drámaelemző szeminárium (G) 

IR-ANRE 440 Reneszánsz és barokk költészet (G) 

IR-ANRE 450 Shakespeare kortársai (Erzsébet- és Jakab-kori dráma) (G) 

IR-ANRE 460 Shakespeare életműve (G) 

IR-ANRE 510 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-ANRE 520 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-ANRE 530 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-ANRE 540 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-ANRE 550 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-ANRE 560 Disszertációs témakonzultáció (G) 

Kurzuskínálat 

Kódszám 
Kreditérték 

Tanegység Kurzus Oktató Időpont Helyszín Ajánlott

IR-ANRE 210 
7 kredit 

Irodalomelmélet I. 
(K) 

Az irodalomelmélet 
alkalmazása a 
disszertációírásban 

Dávidházi Péter CS 17–
18:30 

ADs 
204/a 

I. évf. 

IR-ANRE 300 
7 kredit 

Társtudományok 
(K) 

Kultúrtörténet a Tudor- 
és Stuart-kori Angliában 

Velich Andrea CS 14–
15:30 

ADS 112 II. évf. 

IR-ANRE 410 
7 kredit 

Reneszánsz 
filozófia 

Reneszánsz filozófia Almási Zsolt Cs 17-
18:30 

ADs 112 II. évf. 

IR-ANRE 430 
7 kredit 

Drámaelemző 
szeminárium (G) 

Shakespeare-elemzések Gellért Marcell K 14–
15:30 

ADs 112 I. évf. 

IR-ANRE 440 
7 kredit 

Reneszánsz és 
barokk költészet 
(G) 

Reneszánsz angol 
költészet 

Szalay Krisztina K 15:30–
16 

ADs 112 I. évf. 

IR-ANRE 460 
7 kredit 

Shakespeare 
életműve (G) 

Shakespeare sorról sorra Géher István CS 
15:30–17 

ADs 112 II. évf. 

IR-ANRE 5XX2 
7 kredit 

Disszertációs 
témakonzultáció 
(G) 

Doktori szeminárium Géher István CS 17–
18:30 

ADS 112 III. évf. 

                                                 
2 A kódszámot az évfolyamnak megfelelően kell feltüntetni (első évfolyam: 510, második évfolyam: 530, harmadik 
évfolyam: 550). 



Amerikanisztika 

Tanegységlista 

A programnak nincs érvényes tanegységlistája. 

Kurzuskínálat 

Kódszám 
Kreditérték 

Tanegység Kurzus Oktató Időpont Helyszín 

  Studies in Visual Culture Bán Zsófia P 12–13:30 az oktatóval 
egyeztetendő 

  Readings in African 
American Culture 

Federmayer Éva P 14:30–16 az oktatóval 
egyeztetendő 

  Sources and Interpretations 
of US History 

Frank Tibor P 16–17:30 az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-AM 5XX3 
7 kredit 

Disszertációs 
témakonzultáció (G) 

Disszertációs 
témakonzultáció 

témavezető az oktatóval egyeztetendő 

                                                 
3 A kódszámot az évfolyamnak megfelelően kell feltüntetni (első évfolyam: 510, második évfolyam: 530, harmadik 
évfolyam: 550). 



Germanisztikai irodalomtudomány 

Tanegységlista 

110 Filozófia (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

210 Irodalomelmélet I. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

220 Irodalomelmélet II. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

300 Társtudományok (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

IR-GE 410 Irodalomtudománytörténeti áttekintés (K) 

IR-GE 420 A filológiai munka sajátosságai (G) 

IR-GE 430 Magyar irodalomtudományi/más filológiai témakör (K) 

IR-GE 440 A dolgozathoz kapcsolódó probléma(kör) 1. (G) 

IR-GE 450 A dolgozathoz kapcsolódó probléma(kör) 2. (G) 

IR-GE 460 A dolgozathoz kapcsolódó probléma(kör) 3. (G) 

IR-GE 510 Doktori szeminárium (műhelymunka) 1. (Bibliográfia) (G) 

IR-GE 520 Doktori szeminárium (műhelymunka) 2. (Forschungsbericht) (G) 

IR-GE 530 Doktori szeminárium (műhelymunka) 3. (Konzept) (G) 

IR-GE 540 Doktori szeminárium (műhelymunka) 4. (G) 

IR-GE 550 Doktori szeminárium (műhelymunka) 5. (G) 

IR-GE 560 Doktori szeminárium (műhelymunka) 6. (G) 

Kiegészítő megjegyzések 

A doktorandusz hallgató minden tanév elején köteles a témavezetővel konzultálni az adott tanév programjáról, 

a felveendő tanegységekről és azok tartalmáról. Az IRGE 440/IR-GE 450/IR-GE 460-as kódszámú tanegységek közül a 

hallgató legfeljebb egyet vehet fel a témavezetőjénél. A program kurzusai konzultációs jellegűek. A kurzusok és egyéb 

kötelezettségek teljesítése németül történik. 



Kurzuskínálat 

Kódszám 
Kreditérték 

Tanegység Kurzus Oktató Időpont Helyszín

1104 
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 megközelítések5 

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 

4306 
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 5XX7 
7 kredit 

Doktori szeminárium 
(műhelymunka)(G) 

Doktori szeminárium témavezető az oktatóval 
egyeztetendő 

 

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



Néderlandisztika 

Tanegységlista 

110 Filozófia (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

210 Irodalomelmélet I. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

220 Irodalomelmélet II. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

300 Társtudományok (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

IR-ND 410 A holland-flamand irodalomtudomány elméleti problémái (G) 

IR-ND 420 A holland-flamand irodalom problémái (G) 

IR-ND 430 Németalföldi (holland-flamand) művészettörténet (K) 

IR-ND 440 A disszertációhoz kapcsolódó szabad, egyéni témakör 1. (G) 

IR-ND 450 A disszertációhoz kapcsolódó szabad, egyéni témakör 2. (G) 

IR-ND 460 A disszertációhoz kapcsolódó szabad, egyéni témakör 3. (G) 

IR-ND 510 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-ND 520 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-ND 530 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-ND 540 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-ND 550 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-ND 560 Disszertációs témakonzultáció (G) 

Kurzuskínálat 

Kódszám 
Kreditérték 

Tanegység Kurzus Oktató Időpont Helyszín

IR-GE 210 
7 kredit 

Irodalomelmélet I. (K) Intertextualitás és intermedialitás. 
Elméleti megközelítések8 

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-ND 410 
7 kredit 

A holland-flamand 
irodalomtudomány 
elméleti problémái (G) 

A holland-flamand 
irodalomtudomány története 

Gera Judit, 
Balogh Tamás 

az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-ND 420 
7 kredit 

A holland-flamand 
irodalom problémái 
(G) 

Középkori és reneszánsz 
németalföldi irodalom 

Palogh Tamás az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-ND 450 
7 kredit 

A disszertációhoz 
kapcsolódó szabad, 
egyéni témakör 2. (G) 

A disszertációhoz kapcsolódó 
szabad, egyéni témakör 

Gera Judit / 
Balogh Tamás / 
Németh István 

az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-ND 5XX9 
7 kredit 

Disszertációs 
témakonzultáció (G) 

Disszertációs témakonzultáció témavezető az oktatóval 
egyeztetendő 

 

                                                 
8 A kurzus alapvetően német nyelven folyik, ugyanakkor lehetőséget nyújt a bekapcsolódásra angol, francia, magyar 
nyelvű szakirodalmat olvasók/értők számára is. 
9 A kódszámot az évfolyamnak megfelelően kell feltüntetni (első évfolyam: 510, második évfolyam: 530, harmadik 
évfolyam: 550). 



Skandinavisztika 

Tanegységlista 

110 Filozófia (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

210 Irodalomelmélet I. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

220 Irodalomelmélet II. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

300 Társtudományok (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

IR-SK 410 Világirodalmi, komparatisztikai kurzus 1. (K) 

IR-SK 420 Világirodalmi, komparatisztikai kurzus 2. (G) 

IR-SK 430 Skandináv irodalomtörténet és irodalomtudomány 1. (G) 

IR-SK 440 Skandináv irodalomtörténet és irodalomtudomány 2. (G) 

IR-SK 450 Skandináv irodalomtörténet és irodalomtudomány 3. (G) 

IR-SK 460 Skandináv irodalomtörténet és irodalomtudomány 4. (G) 

IR-SK 510 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-SK 520 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-SK 530 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-SK 540 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-SK 550 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-SK 560 Disszertációs témakonzultáció (G) 

Kurzuskínálat 

2004. augusztus 24-ig nem érkezett információ. 



Magyar irodalomtörténet és irodalomtudomány. 
Általános irodalomtudomány 

Tanegységlista 

110 Filozófia (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

210 Irodalomelmélet I. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

220 Irodalomelmélet II. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

300 Társtudományok (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

IR-MRE 410 Az irodalomelmélet az irodalomtudomány rendszerében; filológia, általános és összehasonlító 

irodalomtudomány, irodalomelmélet (irodalomkritika), az irodalomelmélet szövegtudományi alapjai (nyelv, 

struktúra, szöveg, szemiózis) (K) 

IR-MRE 420 Az irodalomértés alapjai (hermeneutika és irodalomesztétika) (K) 

IR-MRE 430 A szövegalkotás alapjai és a szövegfajták (műnemelmélet, poétika, retorika, topika, stilisztika) (K) 

IR-MRE 440 Alakelmélet és kontextualizmus: az irodalmi jelenség értelmezésének paradigmái és a nagy irányzatok 

tipológiája (K) 

IR-MRE 450 Az irodalmi jelentésalkotás és értelemstabilizáció: diszkurzus, szisztéma, kánon (K) 

IR-MRE 460 A „történelem” diszkurzusa és az irodalom történetisége (K) 

IR-MRE 510 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRE 520 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRE 530 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRE 540 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRE 550 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRE 560 Disszertációs témakonzultáció (G) 



Kurzuskínálat 

Kódszám 
Kreditérték 

Tanegység Kurzus Oktató Időpont Helysz. Ajánlott 

IR-MR 110 
7 kredit 

Filozófia (K) Filozófia Boros Gábor I. évf. 

IR-MR 220 
7 kredit 

Irodalomelmélet II. (K) Irodalomelmélet II. Bacsó Béla II. évf. 

IR-MR 300 
7 kredit 

Irodalompszichológia (G) Irodalompszichológia Szőke György 

A kurzusok 
várhatóan 

októberben 
indulnak, később 
meghirdetett, a 

doktori honlapon 
közzétett 

időpontban. 

II–III. 
évf. 

IR-MRE 410 
7 kredit 

Az irodalomelmélet az 
irodalomtudomány 
rendszerében; filológia, 
általános és összehasonlító 
irodalomtudomány, 
irodalomelmélet 
(irodalomkritika), az 
irodalomelmélet 
szövegtudományi alapjai 
(nyelv, struktúra, szöveg, 
szemiózis) (K) 

Az irodalomelmélet az 
irodalomtudomány 
rendszerében; filológia, 
általános és összehasonlító 
irodalomtudomány, 
irodalomelmélet 
(irodalomkritika), az 
irodalomelmélet 
szövegtudományi alapjai 
(nyelv, struktúra, szöveg, 
szemiózis) 

Kulcsár Szabó 
Ernő 

az oktatóval 
egyeztetendő 

I. évf. 

IR-MRE 430 
7 kredit 

A szövegalkotás alapjai és a 
szövegfajták (műnemelmélet, 
poétika, retorika, topika, 
stilisztika) (K) 

A szövegalkotás alapjai és a 
szövegfajták (műnemelmélet, 
poétika, retorika, topika, 
stilisztika) 

Kulcsár Szabó 
Ernő 

az oktatóval 
egyeztetendő 

II. évf. 

IR-MRE 450 
7 kredit 

Az irodalmi jelentésalkotás és 
értelemstabilizáció: 
diszkurzus, szisztéma, kánon 
(K) 

Az irodalmi jelentésalkotás és 
értelemstabilizáció: 
diszkurzus, szisztéma, kánon 

Kulcsár Szabó 
Ernő 

az oktatóval 
egyeztetendő 

III. évf. 

IR-MRE 5XX10 
7 kredit 

Disszertációs témakonzultáció 
(G) 

Disszertációs 
témakonzultáció 

témavezető az oktatóval 
egyeztetendő 

I–III. 
évf. 

 

                                                 
10 A kódszámot az évfolyamnak megfelelően kell feltüntetni (első évfolyam: 510, második évfolyam: 530, harmadik 
évfolyam: 550). 



Magyar irodalomtörténet és irodalomtudomány. 
Összehasonlító irodalomtudomány 

Tanegységlista 

110 Filozófia (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

210 Irodalomelmélet I. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

220 Irodalomelmélet II. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

300 Társtudományok (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

IR-MRÖH 410 Az összehasonlító irodalomtudomány fogalma, meghatározása, intézményei, folyóiratai és története (K) 

IR-MRÖH 420 Irodalom és társművészetek (K) 

IR-MRÖH 430 Fordításkutatás és szövegközöttiség összehasonlító vizsgálata (K) 

IR-MRÖH 440 Összehasonlító műfajtörténet (K) 

IR-MRÖH 450 Szóbeli és írott kultúra (K) 

IR-MRÖH 460 Korszakok és irányzatok összehasonlító kutatása (K) 

IR-MRÖH 510 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRÖH 520 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRÖH 530 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRÖH 540 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRÖH 550 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRÖH 560 Disszertációs témakonzultáció (G) 



Kurzuskínálat 

Kódszám 
Kreditérték 

Tanegység Kurzus Oktató Időpont Helysz. Ajánlott 

IR-MR 110 
7 kredit 

Filozófia (K) Filozófia Boros Gábor I. évf. 

IR-MR 220 
7 kredit 

Irodalomelmélet II. 
(K) 

Irodalomelmélet II. Bacsó Béla II. évf. 

IR-MR 300 
7 kredit 

Irodalompszichológi
a (G) 

Irodalompszichológia Szőke György 

A kurzusok 
várhatóan 

októberben 
indulnak, később 
meghirdetett, a 

doktori honlapon 
közzétett 

időpontban. 

II–III. 
évf. 

IR-MRÖH 410 
7 kredit 

Az összehasonlító 
irodalomtudomány 
fogalma, 
meghatározása, 
intézményei, 
folyóiratai és 
története (K) 

Az összehasonlító 
irodalomtudomány fogalma, 
meghatározása, intézményei, 
folyóiratai és története 
(olvasmánylista: 
http://epika.web.elte.hu/ 
doktor/osszehasonlito_olv.html#11)

Szegedy-
Maszák Mihály 

az oktatóval 
egyeztetendő 

I. évf. 

IR-MRÖH 430 
7 kredit 

Fordításkutatás és 
szövegközöttiség 
összehasonlító 
vizsgálata (K) 

Fordításkutatás és szövegközöttiség 
összehasonlító vizsgálata 
(olvasmánylista: 
http://epika.web.elte.hu/ 
doktor/osszehasonlito_olv.html#21)

Szegedy-
Maszák Mihály 

az oktatóval 
egyeztetendő 

II. évf. 

IR-MRÖH 450 
7 kredit 

Szóbeli és írott 
kultúra (K) 

Szóbeli és írott kultúra 
(olvasmánylista: 
http://epika.web.elte.hu/ 
doktor/osszehasonlito_olv.html#31)

Szegedy-
Maszák Mihály 

az oktatóval 
egyeztetendő 

III. évf. 

IR-MRÖH 5XX11 
7 kredit 

Disszertációs 
témakonzultáció (G) 

Disszertációs témakonzultáció témavezető az oktatóval 
egyeztetendő 

I–III. 
évf. 

 

                                                 
11 A kódszámot az évfolyamnak megfelelően kell feltüntetni (első évfolyam: 510, második évfolyam: 530, harmadik 
évfolyam: 550). 



Magyar irodalomtörténet és irodalomtudomány. 
A magyar reneszánsz 

Tanegységlista 

110 Filozófia (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

210 Irodalomelmélet I. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

220 Irodalomelmélet II. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

300 Társtudományok (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

IR-MRRE 410 Számítógépes textológiai gyakorlat reneszánsz szövegeken (G) 

IR-MRRE 420 Reneszánsz adatbázisok kiaknázása, részvétel újabbak kiépítésében (G) 

IR-MRRE 430 Antikvitás és latin humanizmus (K) 

IR-MRRE 440 A reneszánsz korszak összehasonlító irodalomtörténete (K) 

IR-MRRE 450 A reneszánsz korszak összehasonlító magyar irodalomtörténete / A disszertációs téma korszakának 

újabb hazai és nemzetközi történettudományi kutatásai (K) 

IR-MRRE 460 A disszertációs téma korszakának legújabb kutatási eredményei a társművészetekben / A népköltészet 

előzményei a reneszánsz korszakban (K) 

IR-MRRE 510 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRRE 520 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRRE 530 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRRE 540 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRRE 550 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRRE 560 Disszertációs témakonzultáció (G) 

Kurzuskínálat 

Kódszám 
Kreditérték 

Tanegység Kurzus Oktató Időpont Helysz. Ajánlott 

IR-MR 110 
7 kredit 

Filozófia (K) Filozófia Boros Gábor I. évf. 

IR-MR 220 
7 kredit 

Irodalomelmélet II. (K) Irodalomelmélet II. Bacsó Béla II. évf. 

IR-MR 300 
7 kredit 

Irodalompszichológia (G) Irodalompszichológia Szőke György 

A kurzusok 
várhatóan 

októberben 
indulnak, később 
meghirdetett, a 

doktori honlapon 
közzétett 

időpontban. 

II–III. 
évf. 

IR-MRRE 410 
7 kredit 

Számítógépes textológiai 
gyakorlat reneszánsz 
szövegeken (G) 

Számítógépes textológiai 
gyakorlat reneszánsz 
szövegeken 

a programvezető 
által kijelölt oktató 

az oktatóval 
egyeztetendő 

I. évf. 

IR-MRRE 430 
7 kredit 

Antikvitás és latin 
humanizmus (K) 

Antikvitás és latin 
humanizmus 

a programvezető 
által kijelölt oktató 

az oktatóval 
egyeztetendő 

II. évf. 



IR-MRRE 450 
7 kredit 

A reneszánsz korszak 
összehasonlító magyar 
irodalomtörténete / A 
disszertációs téma 
korszakának újabb hazai és 
nemzetközi 
történettudományi 
kutatásai (K) 

A reneszánsz korszak 
összehasonlító magyar 
irodalomtörténete / A 
disszertációs téma 
korszakának újabb hazai 
és nemzetközi 
történettudományi 
kutatásai 

a programvezető 
által kijelölt oktató 

az oktatóval 
egyeztetendő 

III. évf. 

IR-MRRE 5XX12 
7 kredit 

Disszertációs 
témakonzultáció (G) 

Disszertációs 
témakonzultáció 

témavezető az oktatóval 
egyeztetendő 

I–III. évf.

                                                 
12 A kódszámot az évfolyamnak megfelelően kell feltüntetni (első évfolyam: 510, második évfolyam: 530, harmadik 
évfolyam: 550). 



Magyar irodalomtörténet és irodalomtudomány. 
A magyar barokk irodalom 

Tanegységlista 

110 Filozófia (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

210 Irodalomelmélet I. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

220 Irodalomelmélet II. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

300 Társtudományok (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

IR-MRB 410 XVII–XVIII. századi kéziratolvasás és szövegolvasási gyakorlatok (G) 

IR-MRB 420 XVII–XVIII. századi gondozott szövegek nyelvi, tárgyi és források szerinti magyarázata (K) 

IR-MRB 430 Barokk poétika. A Zrínyi- és Tasso-kérdés kutatástörténete és tanulságai (K) 

IR-MRB 440 A barokk irodalom karakterjegyei. A barokk műfajok „átjárhatósága” és sokrétűsége (K) 

IR-MRB 450 Kelet-közép-európai barokk műfajok. A horvát és magyar költészet tipológiai analógiái és összefüggései. 

A magyar és a horvát „Zrínyiász”. (Filológiai, poétikai, szemléleti tanulságok) (K) 

IR-MRB 460 Képzőművészeti, zenei és irodalmi párhuzamok a kelet-közép-európai és a magyar irodalomban. 

Esterházy Pál sokműfajúsága. Életforma, ízlés, lakáskultúra, könyvtár, olvasási szokások a XVII–XVIII. 

századi Magyarországon (K/G) 

IR-MRB 510 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRB 520 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRB 530 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRB 540 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRB 550 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRB 560 Disszertációs témakonzultáció (G) 

Kurzuskínálat 

Kódszám 
Kreditérték 

Tanegység Kurzus Oktató Időpont Helysz. Ajánlott 

IR-MR 110 
7 kredit 

Filozófia (K) Filozófia Boros Gábor I. évf. 

IR-MR 220 
7 kredit 

Irodalomelmélet II. (K) Irodalomelmélet II. Bacsó Béla II. évf. 

IR-MR 300 
7 kredit 

Irodalompszichológia (G) Irodalompszichológia Szőke György 

A kurzusok 
várhatóan 

októberben 
indulnak, később 
meghirdetett, a 

doktori honlapon 
közzétett 

időpontban. 

II–III. 
évf. 

IR-MRB 410 
7 kredit 

XVII–XVIII. századi 
kéziratolvasás és 
szövegolvasási gyakorlatok 
(G) 

XVII–XVIII. századi 
kéziratolvasás és 
szövegolvasási gyakorlatok 

a programvezető 
által kijelölt oktató 

az oktatóval 
egyeztetendő 

I. évf. 

IR-MRB 430 
7 kredit 

Barokk poétika. A Zrínyi- 
és Tasso-kérdés 
kutatástörténete és 
tanulságai (K) 

Barokk poétika. A Zrínyi- 
és Tasso-kérdés 
kutatástörténete és 
tanulságai 

a programvezető 
által kijelölt oktató 

az oktatóval 
egyeztetendő 

II. évf. 



IR-MRB 450 
7 kredit 

Kelet-közép-európai barokk 
műfajok. A horvát és 
magyar költészet tipológiai 
analógiái és összefüggései. 
A magyar és a horvát 
„Zrínyiász”. (Filológiai, 
poétikai, szemléleti 
tanulságok) (K) 

Kelet-közép-európai barokk 
műfajok. A horvát és 
magyar költészet tipológiai 
analógiái és összefüggései. 
A magyar és a horvát 
„Zrínyiász”. (Filológiai, 
poétikai, szemléleti 
tanulságok) 

a programvezető 
által kijelölt oktató 

az oktatóval 
egyeztetendő 

III. évf. 

IR-MRB 5XX13 
7 kredit 

Disszertációs 
témakonzultáció (G) 

Disszertációs 
témakonzultáció 

témavezető az oktatóval 
egyeztetendő 

I–III. évf.

                                                 
13 A kódszámot az évfolyamnak megfelelően kell feltüntetni (első évfolyam: 510, második évfolyam: 530, harmadik 
évfolyam: 550). 



Magyar irodalomtörténet és irodalomtudomány. 
A magyar és európai felvilágosodás 

Tanegységlista 

110 Filozófia (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

210 Irodalomelmélet I. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

220 Irodalomelmélet II. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

300 Társtudományok (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

IR-MRF 410 A felvilágosodás kori magyar irodalom legújabb szakirodalmának feldolgozása (K) 

IR-MRF 420 A felvilágosodás kori magyar irodalom legújabb szakirodalmának feldolgozása (K) 

IR-MRF 430 Textológiai ismeretek. A kor íróinak kritikai kiadásai, feldolgozás és kritika (G) 

IR-MRF 440 Eszmetörténeti kutatások a felvilágosodás hazai és nemzetközi szakirodalmában (K) 

IR-MRF 450 A disszertáció témájának legújabb hazai és nemzetközi történettudományi kutatásai (K/G) 

IR-MRF 460 Az irodalom státusa Magyarországon a XVII. század második felében és a XIX. század első évtizedeiben 

(K) 

IR-MRF 510 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRF 520 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRF 530 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRF 540 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRF 550 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRF 560 Disszertációs témakonzultáció (G) 

Kurzuskínálat 

Kódszám 
Kreditérték 

Tanegység Kurzus Oktató Időpont Helysz. Ajánlott 

IR-MR 110 
7 kredit 

Filozófia (K) Filozófia Boros Gábor I. évf. 

IR-MR 220 
7 kredit 

Irodalomelmélet II. (K) Irodalomelmélet II. Bacsó Béla II. évf. 

IR-MR 300 
7 kredit 

Irodalompszichológia (G) Irodalompszichológia Szőke György 

A kurzusok 
várhatóan 

októberben 
indulnak, később 
meghirdetett, a 

doktori honlapon 
közzétett 

időpontban. 

II–III. 
évf. 

IR-MRF 410 
7 kredit 

A felvilágosodás kori 
magyar irodalom legújabb 
szakirodalmának 
feldolgozása (K) 

A felvilágosodás kori magyar 
irodalom legújabb 
szakirodalmának 
feldolgozása 

a programvezető 
által kijelölt oktató 

az oktatóval 
egyeztetendő 

I. évf. 

IR-MRF 430 
7 kredit 

A felvilágosodás kori 
magyar irodalom legújabb 
szakirodalmának 
feldolgozása (K) 

A felvilágosodás kori magyar 
irodalom legújabb 
szakirodalmának 
feldolgozása 

a programvezető 
által kijelölt oktató 

az oktatóval 
egyeztetendő 

II. évf. 

IR-MRF 450 
7 kredit 

A disszertáció témájának 
legújabb hazai és 
nemzetközi 
történettudományi kutatásai 
(K/G) 

A disszertáció témájának 
legújabb hazai és nemzetközi 
történettudományi kutatásai 

a programvezető 
által kijelölt oktató 

az oktatóval 
egyeztetendő 

III. évf. 

IR-MRF 5XX14 
7 kredit 

Disszertációs 
témakonzultáció (G) 

Disszertációs 
témakonzultáció 

témavezető az oktatóval 
egyeztetendő 

I–III. 
évf. 

                                                 
14 A kódszámot az évfolyamnak megfelelően kell feltüntetni (első évfolyam: 510, második évfolyam: 530, harmadik 
évfolyam: 550). 



Magyar irodalomtörténet és irodalomtudomány. 
A magyar romantika 

Tanegységlista 

110 Filozófia (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

210 Irodalomelmélet I. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

220 Irodalomelmélet II. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

300 Társtudományok (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

IR-MRRO 410 A magyar romantika szakirodalma (K) 

IR-MRRO 420 A romantika nemzetközi szakirodalma (K) 

IR-MRRO 430 Tudományos szövegkiadások. Részvétel a Mikszáth kritikai kiadás munkálataiban (G) 

IR-MRRO 440 Az egyes műfajok nemzetközi szakirodalma: líraelmélet, narratológia, dráma és színház (K) 

IR-MRRO 450 Az egyes műfajok nemzetközik szakirodalma: a líra, a regény, a novella, a dráma és a színház története 

a XIX. században (K) 

IR-MRRO 460 A romantika korának művelődéstörténete (K) 

IR-MRRO 510 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRRO 520 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRRO 530 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRRO 540 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRRO 550 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRRO 560 Disszertációs témakonzultáció (G) 



Kurzuskínálat 

Kódszám 
Kreditérték 

Tanegység Kurzus Oktató Időpont Helysz. Ajánlott 

IR-MR 110 
7 kredit 

Filozófia (K) Filozófia Boros Gábor I. évf. 

IR-MR 220 
7 kredit 

Irodalomelmélet II. (K) Irodalomelmélet II. Bacsó Béla II. évf. 

IR-MR 300 
7 kredit 

Irodalompszichológia 
(G) 

Irodalompszichológia Szőke György 

A kurzusok 
várhatóan 

októberben 
indulnak, később 
meghirdetett, a 

doktori honlapon 
közzétett 

időpontban. 

II–III. 
évf. 

IR-MRRO 410 
7 kredit 

A magyar romantika 
szakirodalma (K) 

A magyar romantika 
szakirodalma (olvasmánylista: 
http://epika.web.elte.hu/ 
doktor/romantika_olv.html#11) 

Szegedy-
Maszák 
Mihály 

az oktatóval 
egyeztetendő 

I. évf. 

IR-MRRO 430 
7 kredit 

Tudományos 
szövegkiadások. 
Részvétel a Mikszáth 
kritikai kiadás 
munkálataiban (G) 

Tudományos szövegkiadások. 
Részvétel a Mikszáth kritikai 
kiadás munkálataiban 

a program-
vezető által 
kijelölt oktató 

az oktatóval 
egyeztetendő 

II. évf. 

IR-MRRO 450 
7 kredit 

Az egyes műfajok 
nemzetközik 
szakirodalma: a líra, a 
regény, a novella, a 
dráma és a színház 
története a XIX. 
században (K) 

Az egyes műfajok nemzetközik 
szakirodalma: a líra, a regény, a 
novella, a dráma és a színház 
története a XIX. században 
(olvasmánylista: 
http://epika.web.elte.hu/ 
doktor/romantika_olv.html#31) 

Szegedy-
Maszák 
Mihály 

az oktatóval 
egyeztetendő 

III. évf. 

IR-MRRO 5XX15 
7 kredit 

Disszertációs 
témakonzultáció (G) 

Disszertációs témakonzultáció témavezető az oktatóval 
egyeztetendő 

I–III. évf.

                                                 
15 A kódszámot az évfolyamnak megfelelően kell feltüntetni (első évfolyam: 510, második évfolyam: 530, harmadik 
évfolyam: 550). 



Magyar irodalomtörténet és irodalomtudomány. A XX. század első felének irodalma. 
A Nyugat és kora 

Tanegységlista 

110 Filozófia (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

210 Irodalomelmélet I. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

220 Irodalomelmélet II. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

300 Társtudományok (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

IR-MRNY 410 Dokumentumok (önéletrajzok, emlékezések) (K) 

IR-MRNY 420 Dokumentumok (levelezések, kéziratos gyűjtemények) (K) 

IR-MRNY 430 Tudományos szövegkiadások. Részvétel a Babits kritikai kiadás munkálataiban (G) 

IR-MRNY 440 Az 1820–1920 közötti korszak irodalma az elmúlt évtizedek hazai és nemzetközi szakirodalmában (K) 

IR-MRNY 450 Az 1920-as évek irodalma az elmúlt évtizedek hazai és nemzetközi szakirodalmában (K) 

IR-MRNY 460 Az 1930–45 közötti korszak irodalma az elmúlt évtizedek hazai és nemzetközi szakirodalmában (K) 

IR-MRNY 510 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRNY 520 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRNY 530 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRNY 540 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRNY 550 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRNY 560 Disszertációs témakonzultáció (G) 

Kurzuskínálat 

Kódszám 
Kreditérték 

Tanegység Kurzus Oktató Időpont Helysz. Ajánlott 

IR-MR 110 
7 kredit 

Filozófia (K) Filozófia Boros Gábor I. évf. 

IR-MR 220 
7 kredit 

Irodalomelmélet II. (K) Irodalomelmélet II. Bacsó Béla II. évf. 

IR-MR 300 
7 kredit 

Irodalompszichológia (G) Irodalompszichológia Szőke György 

A kurzusok 
várhatóan 

októberben 
indulnak, később 
meghirdetett, a 

doktori honlapon 
közzétett 

időpontban. 

II–III. 
évf. 

IR-MRNY 410 
7 kredit 

Dokumentumok (önéletrajzok, 
emlékezések) (K) 
(olvasmánylista: 
http://epika.web.elte.hu/ 
doktor/nyugat_olv.html#11) 

Nyugat-szeminárium Kenyeres Zoltán Cs 16–18 Múk 
III/333 

I. évf. 

IR-MRNY 430 
7 kredit 

Tudományos szövegkiadások. 
Részvétel a Babits kritikai kiadás 
munkálataiban (G) 

Tudományos 
szövegkiadások. 
Részvétel a Babits 
kritikai kiadás 
munkálataiban 

a programvezető 
által kijelölt 
oktató 

az oktatóval 
egyeztetendő 

II. évf. 

IR-MRNY 440 
7 kredit 

Az 1880–1920 közötti periódusra 
vonatkozó szakirodalom (K) 
(olvasmánylista: 
http://epika.web.elte.hu/ 
doktor/nyugat_olv.html#22) 

Nyugat-szeminárium Kenyeres Zoltán Cs 16–18 Múk 
III/333. 

II. évf. 



IR-MRNY 450 
7 kredit 

Az 1920-as évek irodalma az 
elmúlt évtizedek hazai és 
nemzetközi szakirodalmában (K) 
(olvasmánylista: 
http://epika.web.elte.hu/ 
doktor/nyugat_olv.html#31) 

Nyugat-szeminárium Kenyeres Zoltán Cs 16–18 Múk 
III/333. 

III. évf. 

IR-MRF 5XX16 
7 kredit 

Disszertációs témakonzultáció (G) Disszertációs 
témakonzultáció 

témavezető Kenyeres Zoltánnál 
egyéni beosztás 

alapján: Cs 18–20
Múk III/333. 

I–III. 
évf. 

                                                 
16 A kódszámot az évfolyamnak megfelelően kell feltüntetni (első évfolyam: 510, második évfolyam: 530, harmadik 
évfolyam: 550). 



Magyar irodalomtörténet és irodalomtudomány. 
A legújabb kori magyar irodalom 

Tanegységlista 

110 Filozófia (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

210 Irodalomelmélet I. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

220 Irodalomelmélet II. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

300 Társtudományok (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

IR-MRLK 410 Az 1945 utáni korszak folyóiratainak feldolgozása, különös figyelemmel a Magyarok, az Újhold, a 

Válasz és a Csillag című folyóiratokra (K) 

IR-MRLK 420 A magyar irodalom 1945 és 1949 között (K) 

IR-MRLK 430 Új törekvések az 50-es években (K) 

IR-MRLK 440 Ideológia és irodalom feszültsége. Kitörési kísérletek. A magyar irodalomszabadságharca (K) 

IR-MRLK 450 A disszertációs téma korának újabb hazai és nemzetközi történettudományi kutatásai (K) 

IR-MRLK 460 Kísérletek a műalkotás ontológiai elhelyezkedésének megismerésére és tudatosítására. A posztmodern 

mint lázadás a civilizáció intézményrendszere ellen (K) 

IR-MRLK 510 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRLK 520 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRLK 530 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRLK 540 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRLK 550 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-MRLK 560 Disszertációs témakonzultáció (G) 



Kurzuskínálat 

Kódszám 
Kreditérték 

Tanegység Kurzus Oktató Időpont Helysz. Ajánlott 

IR-MR 110 
7 kredit 

Filozófia (K) Filozófia Boros Gábor I. évf. 

IR-MR 220 
7 kredit 

Irodalomelmélet II. 
(K) 

Irodalomelmélet II. Bacsó Béla II. évf. 

IR-MR 300 
7 kredit 

Irodalompszichológia 
(G) 

Irodalompszichológia Szőke György 

A kurzusok 
várhatóan 

októberben 
indulnak, később 
meghirdetett, a 

doktori honlapon 
közzétett 

időpontban. 

II–III. 
évf. 

IR-MRLK 410 
7 kredit 

Az 1945 utáni korszak 
folyóiratainak 
feldolgozása, különös 
figyelemmel a 
Magyarok, az Újhold, 
a Válasz és a Csillag 
című folyóiratokra (K) 

Az 1945 utáni korszak 
folyóiratainak feldolgozása, különös 
figyelemmel a Magyarok, az Újhold, 
a Válasz és a Csillag című 
folyóiratokra (olvasmánylista: 
http://epika.web.elte.hu/ 
doktor/modern_olv.html#1) 

Rónay László az oktatóval 
egyeztetendő 

I. évf. 

IR-MRLK 430 
7 kredit 

Új törekvések az 50-es 
években (K) 

Új törekvések az 50-es években 
(követelmények: 
http://epika.web.elte.hu/ 
doktor/modern_olv.html#2) 

Rónay László az oktatóval 
egyeztetendő 

II. évf. 

IR-MRLK 450 
7 kredit 

A disszertációs téma 
korának újabb hazai és 
nemzetközi 
történettudományi 
kutatásai (K) 

A disszertációs téma korának újabb 
hazai és nemzetközi 
történettudományi kutatásai 
(követelmények: 
http://epika.web.elte.hu/ 
doktor/modern_olv.html#3) 

Rónay László az oktatóval 
egyeztetendő 

III. évf. 

IR-MRLK 5XX17 
7 kredit 

Disszertációs 
témakonzultáció (G) 

Disszertációs témakonzultáció témavezető az oktatóval 
egyeztetendő 

I–III. 
évf. 

 

                                                 
17 A kódszámot az évfolyamnak megfelelően kell feltüntetni (első évfolyam: 510, második évfolyam: 530, harmadik 
évfolyam: 550). 



Az uráli népek folklórja és irodalma 

Tanegységlista 

110 Filozófia (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

210 Irodalomelmélet I. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

220 Irodalomelmélet II. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

300 Társtudományok (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

IR-UR 410 Szövegelemzés és szövegkiadás (K/G) 

IR-UR 420 Az uráli népek zenekutatásának alapjai (K/G) 

IR-UR 430 Folklorisztika (K/G) 

IR-UR 440 Szibériai (uráli) folklór (K/G) 

IR-UR 450 Szibériai (uráli) irodalom (K/G) 

IR-UR 460 Uráli művelődés- és irodalomtörténet (K/G) 

IR-UR 510 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-UR 520 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-UR 530 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-UR 540 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-UR 550 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-UR 560 Disszertációs témakonzultáció (G) 

Kurzuskínálat 

2004. augusztus 24-ig nem érkezett információ. 



Könyvtártudomány 

Tanegységlista 

110 Filozófia (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

210 Irodalomelmélet I. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

220 Irodalomelmélet II. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

300 Társtudományok (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

IR-KT 410 Információ és informatika 1. (K/G) 

IR-KT 420 Információ és informatika 2. (K/G) 

IR-KT 430 Könyvtárgépesítés (K/G) 

IR-KT 440 Könyv-, könyvtár- és sajtótörténet 1. (K/G) 

IR-KT 450 Könyv-, könyvtár- és sajtótörténet 2. (K/G) 

IR-KT 460 Könyvtártan-könyvtárügy (K/G) 

IR-KT 510 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-KT 520 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-KT 530 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-KT 540 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-KT 550 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-KT 560 Disszertációs témakonzultáció (G) 

Kurzuskínálat 

Kódszám 
Kreditérték 

Tanegység Kurzus Oktató Időpont Helysz. 

IR-KT 410 
7 kredit 

Információ és 
informatika 1. (K/G) 

Digitális kultúra és 
könyvtárügy 1. (G) 

Sebestyén 
György 

később meghirdetendő időpontban, lásd 
a tanszék honlapján: 
http://harleqin.elte.hu 

IR-KT 420 
7 kredit 

Információ és 
informatika 2. (K/G) 

Digitális kultúra és 
könyvtárügy 2. (G) 

Sebestyén 
György 

később meghirdetendő időpontban, lásd 
a tanszék honlapján: 
http://harleqin.elte.hu 

IR-KT 440 
7 kredit 

Könyv-, könyvtár- és 
sajtótörténet 1. (K/G) 

A könyvkiadás és 
könyvkereskedelem 
története 

Voit 
Krisztina 

később meghirdetendő időpontban, lásd 
a tanszék honlapján: 
http://harleqin.elte.hu 

IR-KT 450 
7 kredit 

Könyv-, könyvtár- és 
sajtótörténet 2. (K/G) 

Könyvtártörténet, 
közgyűjtemények 

Voit 
Krisztina 

később meghirdetendő időpontban, lásd 
a tanszék honlapján: 
http://harleqin.elte.hu 

IR-KT 5XX18 
7 kredit 

Disszertációs 
témakonzultáció (G) 

Disszertációs 
témakonzultáció 

témavezető az oktatóval egyeztetendő 

 

                                                 
18 A kódszámot az évfolyamnak megfelelően kell feltüntetni (első évfolyam: 510, második évfolyam: 530, harmadik 
évfolyam: 550). 



Orosz irodalom és irodalomkutatás 

Tanegységlista 

110 Filozófia (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

210 Irodalomelmélet I. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

220 Irodalomelmélet II. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

300 Társtudományok (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

IR-ORK 410 A klasszikus orosz irodalom értelmezési problémái I. (K) 

IR-ORK 420 A klasszikus orosz irodalom értelmezési problémái II. (K) 

IR-ORK 430 Az orosz irodalomtudomány története I. (K) 

IR-ORK 440 Az orosz irodalomtudomány története II. (K) 

IR-ORK 450 Az orosz regény poétikája (K) 

IR-ORK 460 Szöveg- és műfajelmélet (K) 

IR-ORK 510 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-ORK 520 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-ORK 530 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-ORK 540 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-ORK 550 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-ORK 560 Disszertációs témakonzultáció (G) 

Kurzuskínálat 

Kódszám 
Kreditérték 

Tanegység Kurzus Oktató Időpont Helysz. 

IR-ORK 410 
7 kredit 

A klasszikus orosz irodalom 
értelmezési problémái I. (K) 

A klasszikus orosz irodalom 
recepciója a XIX–XX. század 
fordulóján 

Nagy István az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-ORK 5XX19 
7 kredit 

Disszertációs 
témakonzultáció (G) 

Disszertációs témakonzultáció témavezető az oktatóval 
egyeztetendő 

 

                                                 
19 A kódszámot az évfolyamnak megfelelően kell feltüntetni (első évfolyam: 510, második évolyam: 530, harmadik 
évfolyam: 550). 



Szláv irodalmak 

Tanegységlista 

110 Filozófia (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

210 Irodalomelmélet I. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

220 Irodalomelmélet II. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

300 Társtudományok (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

IR-SZL 410 Nemzeti irodalomtörténet-írás (K/G) 

IR-SZL 420 Magyarországi szakszlavisztika (K/G) 

IR-SZL 430 Irodalomtörténet 1. (K/G) 

IR-SZL 440 Irodalomtörténet 2. (K/G) 

IR-SZL 450 Irodalomtörténet 3. (K/G) 

IR-SZL 460 Irodalomtörténet 4. (K/G) 

IR-SZL 510 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-SZL 520 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-SZL 530 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-SZL 540 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-SZL 550 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-SZL 560 Disszertációs témakonzultáció (G) 

Kurzuskínálat 

Bolgár 

Kódszám 
Kreditérték 

Tanegység Kurzus Oktató Időpont Helysz. 

IR-SZL 410 
7 kredit  

Nemzeti irodalomtörténet-
írás (K/G) 

A bolgár irodalomtörténet-írás  Ivan Ruszkov az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-SZL 430 
7 kredit 

Irodalomtörténet 1. (K/G) Bolgár irodalomtörténet 1.  Ivan Ruszkov az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-SZL 450 
7 kredit 
 

Irodalomtörténet 3. (K/G) Bolgár irodalomtörténet 3.  Krasztev Péter az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-SZL 5XX20 
7 kredit 

Disszertációs 
témakonzultáció (G) 

Disszertációs témakonzultáció témavezető az oktatóval 
egyeztetendő 

Cseh 

Kódszám 
Kreditérték 

Tanegység Kurzus Oktató Időpont Helysz. 

IR-SZL 411 
7 kredit 

Nemzeti irodalomtörténet-
írás (K/G) 

A cseh irodalomtörténet-írás  Heé Veronika az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-SZL 431 
7 kredit 

Irodalomtörténet 1. (K/G) Cseh irodalomtörténet 1.  Heé Veronika az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-SZL 451 
7 kredit 

Irodalomtörténet 3. (K/G) Cseh irodalomtörténet 3.  Heé Veronika az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-SZL 5XX21 
7 kredit 

Disszertációs 
témakonzultáció (G) 

Disszertációs témakonzultáció témavezető az oktatóval 
egyeztetendő 

                                                 
20 A kódszámot az évfolyamnak megfelelően kell feltüntetni (első évfolyam: 510, második évolyam: 530, harmadik 
évfolyam: 550). 



Horvát 

Kódszám 
Kreditérték 

Tanegység Kurzus Oktató Időpont Helysz. 

IR-SZL 412 
7 kredit 

Nemzeti irodalomtörténet-
írás (K/G) 

A horvát irodalomtörténet-írás  Lukács István az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-SZL 432 
7 kredit 

Irodalomtörténet 1. (K/G) Horvát irodalomtörténet 1.  Lukács István az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-SZL 452 
7 kredit 

Irodalomtörténet 3. (K/G) Horvát irodalomtörténet 3.  Lukács István az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-SZL 5XX22 
7 kredit 

Disszertációs 
témakonzultáció (G) 

Disszertációs témakonzultáció témavezető az oktatóval 
egyeztetendő 

Lengyel 

Kódszám 
Kreditérték 

Tanegység Kurzus Oktató Időpont Helysz. 

IR-SZL 413 
7 kredit 

Nemzeti irodalomtörténet-
írás (K/G) 

A lengyel irodalomtörténet-írás  Várnai Dorota az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-SZL 433 
7 kredit 

Irodalomtörténet 1. (K/G) Lengyel irodalomtörténet 1.  D. Molnár 
István 

az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-SZL 453 
7 kredit 
 

Irodalomtörténet 3. (K/G) Lengyel irodalomtörténet 3.  Várnai Dorota az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-SZL 5XX23 
7 kredit 

Disszertációs 
témakonzultáció (G) 

Disszertációs témakonzultáció témavezető az oktatóval 
egyeztetendő 

Szerb 

Kódszám 
Kreditérték 

Tanegység Kurzus Oktató Időpont Helysz. 

IR-SZL 414 
7 kredit 

Nemzeti irodalomtörténet-
írás (K/G) 

A szerb irodalomtörténet-írás  Stepanović 
Predrag 

az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-SZL 434 
7 kredit 

Irodalomtörténet 1. (K/G) Szerb irodalomtörténet 1.  Milosevits 
Péter 

az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-SZL 454 
7 kredit 
 

Irodalomtörténet 3. (K/G) Szerb irodalomtörténet 3.  Stepanović 
Predrag 

az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-SZL 5XX24 
7 kredit 

Disszertációs 
témakonzultáció (G) 

Disszertációs témakonzultáció témavezető az oktatóval 
egyeztetendő 

Szlovák 

Kódszám 
Kreditérték 

Tanegység Kurzus Oktató Időpont Helysz. 

IR-SZL 415 
7 kredit 

Nemzeti irodalomtörténet-
írás (K/G) 

A szlovák irodalomtörténet-írás Stepanović 
Predrag 

az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-SZL 435 
7 kredit 

Irodalomtörténet 1. (K/G) Szlovák irodalomtörténet 1.  Milosevits 
Péter 

az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-SZL 455 
7 kredit 

Irodalomtörténet 3. (K/G) Szlovák irodalomtörténet 3.  Stepanović 
Predrag 

az oktatóval 
egyeztetendő 

                                                                                                                                                                  
21 A kódszámot az évfolyamnak megfelelően kell feltüntetni (első évfolyam: 510, második évolyam: 530, harmadik 
évfolyam: 550). 
22 A kódszámot az évfolyamnak megfelelően kell feltüntetni (első évfolyam: 510, második évolyam: 530, harmadik 
évfolyam: 550). 
23 A kódszámot az évfolyamnak megfelelően kell feltüntetni (első évfolyam: 510, második évolyam: 530, harmadik 
évfolyam: 550). 
24 A kódszámot az évfolyamnak megfelelően kell feltüntetni (első évfolyam: 510, második évolyam: 530, harmadik 
évfolyam: 550). 



IR-SZL 5XX25 
7 kredit 

Disszertációs 
témakonzultáció (G) 

Disszertációs témakonzultáció témavezető az oktatóval 
egyeztetendő 

                                                 
25 A kódszámot az évfolyamnak megfelelően kell feltüntetni (első évfolyam: 510, második évolyam: 530, harmadik 
évfolyam: 550). 



Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában 

Tanegységlista 

110 Filozófia (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

210 Irodalomelmélet I. (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

220 Irodalomelmélet II. (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

300 Társtudományok (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

IR-OR 410 Komparatisztika, recepcióelmélet és hatástörténet (K/G) 

IR-OR 420 Történeti és elméleti poétika (K/G) 

IR-OR 430 Kultúrtörténet és kulturológia (K/G) 

IR-OR 440 Intermedialitás és intertextualitás (K/G) 

IR-OR 450 Bölcselet és irodalom (K/G) 

IR-OR 460 Műfajtörténet és narrációelmélet a XX. századi orosz prózában (K/G) 

IR-OR 510 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-OR 520 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-OR 530 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-OR 540 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-OR 550 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-OR 560 Doktori kollégium (G) 



Kurzuskínálat 

Kódszám 
Kreditérték 

Tanegység Kurzus Oktató Időpont Helysz. 

IR-OR 410 
7 kredit 

Komparatisztika, 
recepcióelmélet és 
hatástörténet (K/G) 

Az irracionális elem megjelenése és 
ábrázolása a romantika korában és a 
XIX. századi orosz irodalomban 
(Coleridge, Shelley, Goethe, Schiller, 
Zsukovszkij, Puskin, Tyutcsev, Fet, 
Dosztojevszkij, Turgenyev) 

Dukkon Ágnes az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-OR 411 
7 kredit 

Komparatisztika, 
recepcióelmélet és 
hatástörténet (K/G) 

Műfordítás: vers- és prózafordítási 
gyakorlatok. Fordításelmélet és 
fordításkritika 

Hetényi Zsuzsa az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-OR 420 
7 kredit 

Történeti és 
elméleti poétika 
(K/G) 

Formalizmus, fenomenológia, 
hermeneutika – fejezetek a XX. századi 
orosz esztétikai gondolkodás 
történetéből 

Han Anna az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-OR 430 
7 kredit 

Kultúrtörténet és 
kulturológia (K/G) 

A XVIII–XIX. századi orosz kultúra 
paradigmái (korszakok, irányzatok, 
motívumrendszerek) 

Szokolov 
Makárné Atana-
szova Denise 

az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-OR 431 
7 kredit 

Kultúrtörténet és 
kulturológia (K/G) 

Bevezetés a bizánci esztétikai 
gondolkodás történetébe. Kultusz és 
ikon. Ikonoklazmus és ikonteológia 

Szilágyi Ákos az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-OR 440 
7 kredit 

Intermedialitás és 
intertextualitás 
(K/G) 

A XIX. századi ukrán irodalom mint a 
nemzeti öntudat fejlődésének közege. A 
„saját” kultúra megőrzése, valamint a 
„más” kultúráktól való elhatárolódás 
problémája 

Lebovics Viktória az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-OR 450 
7 kredit 

Bölcselet és 
irodalom (K/G) 

Költészet és filozófia kölcsönhatása 
Vlagyimir Szolovjov filozófiai 
esszéiben 

Dukkon Ágnes az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-OR 451 
7 kredit 

Bölcselet és 
irodalom (K/G) 

A nyelvfilozófiai iskolák kialakulása a 
XX. századi orosz vallásbölcselet és az 
újracionalista gondolkodás keretében 
(Florenszkij, Loszev, Bahtyin, Spet). A 
neoplatonizmus hagyományának 
újjáéledése és értelmezésének útjai 

Patkós Éva, 
Han Anna 

az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-OR 460 
7 kredit 

Műfajtörténet és 
narrációelmélet a 
XX. századi orosz 
prózában (K/G) 

Elbeszélő módok és elbeszélői maszkok 
a XX. századi orosz prózában. A 
„posztszovjet” elbeszélés gyökerei a 
századelő prózájában.A 
tömegirodalom nyugati változatának 
meghonositására tett kísérletek 
Oroszországban 

Szőke Katalin az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-OR 461 
7 kredit 

Műfajtörténet és 
narrációelmélet a 
XX. századi orosz 
prózában (K/G) 

Utak az emigrációba – a hatvanasok 
nemzedékének prózája. Az 1960-as 
évek íróinak jellegzetes művei, az orosz 
próza sors- és alkotástörténeti 
változatai. Az emigrációba kényszerült 
írók életművén belüli folytonoság 
típusai 

Hetényi Zsuzsa az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-OR 5XX26 
7 kredit 

Disszertációs 
témakonzultáció 
(G) 

Disszertációs témakonzultáció témavezető az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-OR 560 
7 kredit 

Doktori kollégium Doktori kollégium témavezető az oktatóval 
egyeztetendő 

                                                 
26 A kódszámot az évfolyamnak megfelelően kell feltüntetni (első évfolyam: 510, második évfolyam: 530, harmadik 
évfolyam: 550). 



Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig 

Tanegységlista 

110 Filozófia (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

210 Irodalomelmélet I. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

220 Irodalomelmélet II. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

300 Társtudományok (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

IR-FR 410 Középkori/reneszánsz/XVII. századi költészet I. (K/G) 

IR-FR 420 Középkori/reneszánsz/XVII. századi költészet II. (K/G) 

IR-FR 430 Középkori/reneszánsz/XVII. századi epika I. (K/G) 

IR-FR 440 Középkori/reneszánsz/XVII. századi epika II. (K/G) 

IR-FR 450 Francia nyelvtörténet I. (K) 

IR-FR 460 Francia nyelvtörténet I. (K) 

IR-FR 510 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-FR 520 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-FR 530 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-FR 540 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-FR 550 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-FR 560 Disszertációs témakonzultáció (G) 

Kurzuskínálat 

Kódszám 
Kreditérték 

Tanegység Kurzus Oktató Időpont Helysz. 

IR-FR 410 
7 kredit 

Középkori / reneszánsz / 
XVII. századi költészet I. 
(K/G) 

A középkori okszitán és 
francia udvari novella I. 

Szabics Imre CS 16–17:30, 
szeptember 23-tól 

kezdődően, 
páratlan heteken 

Múk 4/C 
F4/c 

IR-FR 430 
7 kredit 

Középkori / reneszánsz / 
XVII. századi epika I. (K/G) 

Le roman l’espace Henri 
Mitterand 

október 15. 
(péntek), 10–13 
és október 16. 

(szombat), 10–13

Múk 
4/F, 

alagsor 

IR-FR 431 
7 kredit 

Középkori / reneszánsz / 
XVII. századi epika I. (K/G) 

A keresztesháborúk a 
francia irodalomban I. 

Palágyi 
Tivadar 

Cs 14–15:30 Muk 4/C 
F5/a 

IR-FR 5XX27 
7 kredit 

Disszertációs 
témakonzultáció (G) 

Disszertációs 
témakonzultáció 

témavezető az oktatóval egyeztetendő 

 

                                                 
27 A kódszámot az évfolyamnak megfelelően kell feltüntetni (első évfolyam: 510, második évolyam: 530, harmadik 
évfolyam: 550). 



Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig 

Tanegységlista 

110 Filozófia (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

210 Irodalomelmélet I. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

220 Irodalomelmélet II. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

300 Társtudományok (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

IR-FR 410 XX. századi francia irodalom I. (K/G) 

IR-FR 420 XX. századi francia irodalom II. (K/G) 

IR-FR 430 XIX. századi francia irodalom I. (K/G) 

IR-FR 440 XIX. századi francia irodalom II. (K/G) 

IR-FR 450 XVIII. századi francia irodalom- és művelődéstörténet I. (K) 

IR-FR 460 XVIII. századi francia irodalom- és művelődéstörténet II. (K) 

IR-FR 510 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-FR 520 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-FR 530 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-FR 540 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-FR 550 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-FR 560 Disszertációs témakonzultáció (G) 

Kurzuskínálat 

Kódszám 
Kreditérték 

Tanegység Kurzus Oktató Időpont Helysz. 

IR-FR 420 
7 kredit 

XX. századi francia 
irodalom II. (K/G) 

A francia szürrealizmus 
története és 
természetrajza 

Karafiáth Judit CS 15–16:30, 
szeptember 23-tól 

kezdődően, 
páratlan heteken 

az 
oktatóval 

egyez-
tetendő 

IR-FR 430 
7 kredit 

XIX. századi francia 
irodalom I. (K/G) 

Le roman l’espace Henri Mitterand október 15. 
(péntek), 10–13 és 

október 16. 
(szombat), 10–13 

Múk 4/F, 
alagsor 

IR-FR 5XX28 
7 kredit 

Disszertációs 
témakonzultáció (G) 

Disszertációs 
témakonzultáció 

témavezető az oktatóval egyeztetendő 

                                                 
28 A kódszámot az évfolyamnak megfelelően kell feltüntetni (első évfolyam: 510, második évolyam: 530, harmadik 
évfolyam: 550). 



Italianisztika 

Tanegységlista 

A programnak nincs érvényes tanegységlistája. 

Kurzuskínálat 

Kódszám 
Kreditérték 

Tanegység Kurzus Oktató Időpont Helysz. 

  Dante és a stilnovo problémája Sallay Géza az oktatóval 
egyeztetendő 

  Olasz filozófia: Dante, humanizmus, 
Vico 

Kelemen János az oktatóval 
egyeztetendő 

  Elbeszélő műfajok a tre- és a 
quattrocentóban 

Király Erzsébet az oktatóval 
egyeztetendő 

  Irodalomkritikai kánonok változásai De 
Sanctistól napjainkig 

Takács József az oktatóval 
egyeztetendő 

  Nacionalista ideológia és univerzális 
poétikák a XX. század első harmadának 
olasz irodalmában 

Szkárosi Endre az oktatóval 
egyeztetendő 

   Sárközy Péter az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-IT 5XX29 
7 kredit 

Disszertációs 
témakonzultáció (G) 

Disszertációs témakonzultáció témavezető az oktatóval 
egyeztetendő 

                                                 
29 A kódszámot az évfolyamnak megfelelően kell feltüntetni (első évfolyam: 510, második évolyam: 530, harmadik 
évfolyam: 550). 



Kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom 

Tanegységlista 

110 Filozófia (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

210 Irodalomelmélet I. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

220 Irodalomelmélet II. (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

300 Társtudományok (K) (A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.) 

IR-LA 410 A spanyol prózaformák története (K/G) 

IR-LA 420 Irodalomelméleti irányzatok spanyol nyelvterületen (K/G) 

IR-LA 430 Spanyol nyelvű prózaszövegek elemzése (K/G) 

IR-LA 440 A XX. századi latin-amerikai regény története (K/G) 

IR-LA 450 A XX. századi latin-amerikai kispróza története (K/G) 

IR-LA 460 Mai latin-amerikai próza (K/G) 

IR-LA 510 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-LA 520 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-LA 530 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-LA 540 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-LA 550 Disszertációs témakonzultáció (G) 

IR-LA 560 Disszertációs témakonzultáció (G) 

Kurzuskínálat 

Kódszám 
Kreditérték 

Tanegység Kurzus Oktató Időpont Helysz. 

IR-LA 410 
7 kredit 

A spanyol prózaformák története 
(K/G) 

A spanyol prózaformák 
története 

Kulin Katalin az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-SZL 430 
7 kredit 

Spanyol nyelvű prózaszövegek 
elemzése (K/G) 

A Don Quijote elemzése Bikfalvy Péter az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-SZL 440 
7 kredit 

A XX. századi latin-amerikai 
regény története (K/G) 

A latin-amerikai regény 
története 

Kulin Katalin az oktatóval 
egyeztetendő 

IR-SZL 5XX30 
7 kredit 

Disszertációs témakonzultáció (G) Disszertációs 
témakonzultáció 

témavezető az oktatóval 
egyeztetendő 

 

                                                 
30 A kódszámot az évfolyamnak megfelelően kell feltüntetni (első évfolyam: 510, második évolyam: 530, harmadik 
évfolyam: 550). 


