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Oldal: 2

TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KMJ/PHD/VČ3a/15

Tantárgy megnevezése: AAA, ABA, ABC, ACA, ACC kategóriájú
tudományos publikációk szerzője

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 20

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 7., 8..

Tanulmány szintje: III.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A doktorandusz hallgató AAA, ABA, ABC, ACA, ACC kategóriájú tudományos dolgozatot
publikál (külföldi kiadó).

Oktatási eredmények:
A kurzus anyagának elsajátításával a doktorandusz mély jártasságra tesz szert az elméleti és
gyakorlati tudományos kutatómunka területén. Mindez lehetővé teszi számára a tudományos
életbe való bekapcsolódást.

Tantárgy vázlata:
A doktorandusz hallgató végrehajtja a tudományos dolgozat elkészítésével kapcsolatos elméleti
és gyakorlati tudományos tevékenységeket (pl. szakirodalmi előtanulmányozás a témából,
terepmunka, hipotézisek felállítása, adatok értékelése, eredmények összegzése, publikáció
elkészítése).

Szakirodalom:
A tevékenység jellege szerint választja meg a doktorandusz hallgató.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar és szlovák nyelv

Megjegyzések:
-

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

a n

0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 07.06.2017



Oldal: 3

Jóváhagyta: prof. Dr. András Szabó, DSc.



Oldal: 4

TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KMJ/PHD/VČ4a/15

Tantárgy megnevezése: AAA, ABA, ABC, ACA, ACC kategóriájú
tudományos publikációk társszerzője

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 15

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 7., 8..

Tanulmány szintje: III.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A doktorandusz hallgató AAA, ABA, ABC, ACA, ACC kategóriájú tudományos dolgozatot
publikál társszerzőségben (külföldi kiadó)

Oktatási eredmények:
A kurzus anyagának elsajátításával a doktorandusz mély jártasságra tesz szert az elméleti és
gyakorlati tudományos kutatómunka területén. Mindez lehetővé teszi számára a tudományos
életbe való bekapcsolódást.

Tantárgy vázlata:
A doktorandusz hallgató végrehajtja a tudományos dolgozat elkészítésével kapcsolatos elméleti
és gyakorlati tudományos tevékenységeket (pl. szakirodalmi előtanulmányozás a témából,
terepmunka, hipotézisek felállítása, adatok értékelése, eredmények összegzése, publikáció
elkészítése); ill. együttműködik a publikáció társszerzőjével.

Szakirodalom:
A tevékenység jellege szerint választja meg a doktorandusz hallgató.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar és szlovák nyelv

Megjegyzések:
-

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

a n

0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 07.06.2017
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Jóváhagyta: prof. Dr. András Szabó, DSc.



Oldal: 6

TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KMJ/PHD/VČ5a/15

Tantárgy megnevezése: AAB, ABB, ABD, ACB, ACD kategóriájú
tudományos publikációk szerzője

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 15

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 7., 8..

Tanulmány szintje: III.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A doktorandusz hallgató AAB, ABB, ABD, ACB, ACD kategóriájú tudományos dolgozatot
publikál (a - külföldi kiadó).

Oktatási eredmények:
A kurzus anyagának elsajátításával a doktorandusz mély jártasságra tesz szert az elméleti és
gyakorlati tudományos kutatómunka területén. Mindez lehetővé teszi számára a tudományos
életbe való bekapcsolódást.

Tantárgy vázlata:
A doktorandusz hallgató végrehajtja a tudományos dolgozat elkészítésével kapcsolatos elméleti
és gyakorlati tudományos tevékenységeket (pl. szakirodalmi előtanulmányozás a témából,
terepmunka, hipotézisek felállítása, adatok értékelése, eredmények összegzése, publikáció
elkészítése)

Szakirodalom:
A tevékenység jellege szerint választja meg a doktorandusz hallgató.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar és szlovák nyelv

Megjegyzések:
-

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

a n

0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 07.06.2017
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Jóváhagyta: prof. Dr. András Szabó, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KMJ/PHD/VČ6a/15

Tantárgy megnevezése: AAB, ABB, ABD, ACB, ACD kategóriájú
tudományos publikációk társszerzője

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 10

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 7., 8..

Tanulmány szintje: III.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A doktorandusz hallgató AAB, ABB, ABD, ACB, ACD kategóriájú tudományos dolgozatot
publikál társszerzőségben (a – külföldi kiadó).

Oktatási eredmények:
A kurzus anyagának elsajátításával a doktorandusz mély jártasságra tesz szert az elméleti és
gyakorlati tudományos kutatómunka területén. Mindez lehetővé teszi számára a tudományos
életbe való bekapcsolódást.

Tantárgy vázlata:
A doktorandusz hallgató végrehajtja a tudományos dolgozat elkészítésével kapcsolatos elméleti
és gyakorlati tudományos tevékenységeket (pl. szakirodalmi előtanulmányozás a témából,
terepmunka, hipotézisek felállítása, adatok értékelése, eredmények összegzése, publikáció
elkészítése); ill. együttműködik a társszerzővel.

Szakirodalom:
A tevékenység jellege szerint választja meg a doktorandusz hallgató.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar és szlovák nyelv

Megjegyzések:
-

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

a n

0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 07.06.2017



Oldal: 9

Jóváhagyta: prof. Dr. András Szabó, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KMJ/PHD/VČ1/15

Tantárgy megnevezése: ADC, ADD, ADM, ADN kategóriájú,
adatbázisokban jegyzett folyóiratokbeli tudományos dolgozat szerzője

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 25

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 7., 8..

Tanulmány szintje: III.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A doktorandusz hallgató ADC, ADD, ADM, ADN kategóriájú, CC, Web of Science vagy
SCOPUS adatbázisokban jegyzett folyóiratokbeli tudományos dolgozatot publikál.

Oktatási eredmények:
A kurzus anyagának elsajátításával a doktorandusz mély jártasságra tesz szert az elméleti és
gyakorlati tudományos kutatómunka területén. Mindez lehetővé teszi számára a tudományos
életbe való bekapcsolódást.

Tantárgy vázlata:
A doktorandusz hallgató végrehajtja a tudományos dolgozat elkészítésével kapcsolatos elméleti
és gyakorlati tudományos tevékenységeket (pl. szakirodalmi előtanulmányozás a témából,
terepmunka, hipotézisek felállítása, adatok értékelése, eredmények összegzése, publikáció
elkészítése).

Szakirodalom:
A tevékenység jellege szerint választja meg a doktorandusz hallgató.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar, szlovák, angol nyelv

Megjegyzések:
-

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

a n

0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 07.06.2017
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Jóváhagyta: prof. Dr. András Szabó, DSc.



Oldal: 12

TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KMJ/PHD/VČ2/15

Tantárgy megnevezése: ADC, ADD, ADM, ADN kategóriájú,
adatbázisokban jegyzett folyóiratokbeli tudományos dolgozat társszerzője

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 20

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 7., 8..

Tanulmány szintje: III.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A doktorandusz hallgató ADC, ADD, ADM, ADN kategóriájú, adatbázisokban jegyzett
folyóiratokbeli tudományos dolgozatot publikál társszerzőségben.

Oktatási eredmények:
A kurzus anyagának elsajátításával a doktorandusz mély jártasságra tesz szert az elméleti és
gyakorlati tudományos kutatómunka területén. Mindez lehetővé teszi számára a tudományos
életbe való bekapcsolódást.

Tantárgy vázlata:
A doktorandusz hallgató végrehajtja a tudományos dolgozat elkészítésével kapcsolatos elméleti
és gyakorlati tudományos tevékenységeket (pl. szakirodalmi előtanulmányozás a témából,
terepmunka, hipotézisek felállítása, adatok értékelése, eredmények összegzése, publikáció
elkészítése); ill. együttműködik a társszerzővel a publikáció elkészítésében.

Szakirodalom:
A tevékenység jellege szerint választja meg a doktorandusz hallgató.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar, szlovák, angol nyelv

Megjegyzések:
-

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

a n

0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 07.06.2017



Oldal: 13

Jóváhagyta: prof. Dr. András Szabó, DSc.



Oldal: 14

TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KMJ/PHD/VČ7a/15

Tantárgy megnevezése: ADE, ADF, AEC, AED kategóriájú tudományos
dolgozatok szerzője

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 10

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 7., 8..

Tanulmány szintje: III.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A doktorandusz hallgató ADE, ADF, AEC, AED kategóriájú tudományos dolgozatot publikál. (a
– külföldi kiadó)

Oktatási eredmények:
A kurzus anyagának elsajátításával a doktorandusz mély jártasságra tesz szert az elméleti és
gyakorlati tudományos kutatómunka területén. Mindez lehetővé teszi számára a tudományos
életbe való bekapcsolódást.

Tantárgy vázlata:
A doktorandusz hallgató végrehajtja a tudományos dolgozat elkészítésével kapcsolatos elméleti
és gyakorlati tudományos tevékenységeket (pl. szakirodalmi előtanulmányozás a témából,
terepmunka, hipotézisek felállítása, adatok értékelése, eredmények összegzése, publikáció
elkészítése).

Szakirodalom:
A tevékenység jellege szerint választja meg a doktorandusz hallgató.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar és szlovák nyelv

Megjegyzések:
-

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 4

a n

100.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 07.06.2017
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Jóváhagyta: prof. Dr. András Szabó, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KMJ/PHD/VČ8a/15

Tantárgy megnevezése: ADE, ADF, AEC, AED kategóriájú tudományos
dolgozatok társszerzője

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 5

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 7., 8..

Tanulmány szintje: III.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A doktorandusz hallgató ADE, ADF, AEC, AED kategóriájú tudományos dolgozatot publikál
társszerzőségben. (a – külföldi kiadó, b – hazai kiadó)

Oktatási eredmények:
A kurzus anyagának elsajátításával a doktorandusz mély jártasságra tesz szert az elméleti és
gyakorlati tudományos kutatómunka területén. Mindez lehetővé teszi számára a tudományos
életbe való bekapcsolódást.

Tantárgy vázlata:
A doktorandusz hallgató végrehajtja a tudományos dolgozat elkészítésével kapcsolatos elméleti
és gyakorlati tudományos tevékenységeket (pl. szakirodalmi előtanulmányozás a témából,
terepmunka, hipotézisek felállítása, adatok értékelése, eredmények összegzése, publikáció
elkészítése); ill. együttműködik a társszerzővel.

Szakirodalom:
A tevékenység jellege szerint választja meg a doktorandusz hallgató.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar és szlovák nyelv

Megjegyzések:
-

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

a n

0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 07.06.2017



Oldal: 17

Jóváhagyta: prof. Dr. András Szabó, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KMJ/PHD/VČ9/15

Tantárgy megnevezése: Egyéb publikációs tevékenység

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 2

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 7., 8..

Tanulmány szintje: III.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A doktorandusz hallgató egyéb, esetleg szépirodalmi művet publikál.

Oktatási eredmények:
A kurzus anyagának elsajátításával a doktorandusz jártasságra tesz szert egyéb publikációs
tevékenység területén. Mindez kiszélesíti tudományos horizontját.

Tantárgy vázlata:
A doktorandusz hallgató végrehajtja az egyéb típusú publikációk elkészítésével kapcsolatos
elméleti és gyakorlati tevékenységeket.

Szakirodalom:
A tevékenység jellege szerint választja meg a doktorandusz hallgató.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar és szlovák nyelv

Megjegyzések:
-

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 5

a n

100.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 07.06.2017

Jóváhagyta: prof. Dr. András Szabó, DSc.



Oldal: 19

TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KMJ/PHD/VČ10/15

Tantárgy megnevezése: Hazai tudományos konferencia
szervezőbizottságabeli tagság

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 2

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 7., 8..

Tanulmány szintje: III.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A doktorandusz hallgató hazai tudományos konferencia szervezőbizottságabeli tagságot jegyez.

Oktatási eredmények:
A kurzus anyagának elsajátításával a doktorandusz hallgató jártasságra tesz szert hazai
tudományos konferenciák szervezőbizottságbeli szaktevékenységében.

Tantárgy vázlata:
A doktorandusz hallgató gyakorlati szakmai tevékenységet végez hazai tudományos konferenciák
szervezőbizottságát érintő feladatokban.

Szakirodalom:
A tevékenység jellege szerint választja meg a doktorandusz hallgató.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar és szlovák nyelv

Megjegyzések:
-

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

a n

0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 07.06.2017

Jóváhagyta: prof. Dr. András Szabó, DSc.



Oldal: 20

TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KMJ/PHD/VČ21/16

Tantárgy megnevezése: Hazai tudományos konferencia
tanulmánygyűjteményében publikált tanulmányok (publikációs kategória:
AFC)

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 4

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 1., 2.., 3., 4.., 5., 6..

Tanulmány szintje: III.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A doktorandusz hallgató hazai tudományos konferencián vesz részt, amelyen előadást is tart;
neve, előadásának címe szerepel a konferencia programjában, publikációja a konferencia
tanulmánygyűjteményében.

Oktatási eredmények:
A kurzus anyagának elsajátításával a doktorandusz hallgató jártasságra tesz szert hazai
tudományos konferencián való szereplésben, előadásban, hozzászólásban, vitában való
részvételben. Mindez lehetővé teszi számára, hogy érvényesüljön a hazai tudományos életben.

Tantárgy vázlata:
A doktorandusz hallgató gyakorlati szakmai tevékenységet végez hazai tudományos konferenciára
való felkészülésben, prezentáció készítésében és előadásban.

Szakirodalom:
A doktorandusz hallgató a tevékenység jellege szerint választja meg.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 3

a n

100.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 12.07.2017

Jóváhagyta: prof. Dr. András Szabó, DSc.



Oldal: 21

TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KMJ/PHD/VČ15/15

Tantárgy megnevezése: Hazai tudományos projekt megoldója

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 8

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 7., 8..

Tanulmány szintje: III.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A doktorandusz hallgató sikeresen teljesít hazai tudományos projektet, ill. publikálja tudományos
eredményeit.

Oktatási eredmények:
A kurzus anyagának elsajátításával a doktorandusz hallgató mély jártasságra tesz szert hazai
tudományos projekt megoldásának területén. Mindez lehetővé teszi számára a tudományos
életben való érvényesülést.

Tantárgy vázlata:
A doktorandusz hallgató végrehajtja a tudományos projekt teljesítésével kapcsolatos tudományos
tevékenységeket, a pályázástól az eredmények publikálásáig.

Szakirodalom:
A tevékenység jellege szerint választja meg a doktorandusz hallgató.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar, szlovák és angol nyelv

Megjegyzések:
-

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

a n

0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 07.06.2017

Jóváhagyta: prof. Dr. András Szabó, DSc.



Oldal: 22

TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KMJ/PHD/VČ17/15

Tantárgy megnevezése: Hazai tudományos projekt társmegoldója

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 5

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 7., 8..

Tanulmány szintje: III.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A doktorandusz hallgató mint társmegoldó sikeresen teljesít hazai tudományos projektet, ill.
publikálja tudományos eredményeit.

Oktatási eredmények:
A kurzus anyagának elsajátításával a doktorandusz hallgató mély jártasságra tesz szert hazai
tudományos projekt megoldásának területén. Mindez lehetővé teszi számára a tudományos
életben való érvényesülést.

Tantárgy vázlata:
A doktorandusz hallgató végrehajtja a tudományos projekt teljesítésével kapcsolatos tudományos
tevékenységeket, a pályázástól az eredmények publikálásáig.

Szakirodalom:
A tevékenység jellege szerint választja meg a doktorandusz hallgató.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar, szlovák és angol nyelv

Megjegyzések:
-

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

a n

0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 07.06.2017

Jóváhagyta: prof. Dr. András Szabó, DSc.



Oldal: 23

TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KMJ/PHD/VČ12/15

Tantárgy megnevezése: Hivatkozás CC, Web of Science, SCOPUS
adatbázisokban megtalálható publikációkra

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 8

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 7., 8..

Tanulmány szintje: III.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A doktorandusz hallgató evideálja a tudományos publikációjára, publikációira történt
CC, Web of Science, SCOPUS adatbázisokban megtalálható hivatkozást, hivatkozásokat.

Oktatási eredmények:
A kurzus anyagának elsajátításával a doktorandusz jártasságra tesz szert a nemzetközi
tudományos közgondolkodásban való részvételben, ill. a tudományos adatok nyilvántartása,
rendszerezése területén.

Tantárgy vázlata:
A doktorandusz hallgató figyelemmel követi saját tudományos eredményeinek nemzetközi
szakirodalmi reflektálását.

Szakirodalom:
A tevékenység jellege szerint választja meg a doktorandusz hallgató.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar és szlovák nyelv

Megjegyzések:
-

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

a n

0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 07.06.2017

Jóváhagyta: prof. Dr. András Szabó, DSc.



Oldal: 24

TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KMJ/PHD/VČ13/15

Tantárgy megnevezése: Hivatkozások publikációra

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 4

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 7., 8..

Tanulmány szintje: III.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A doktorandusz hallgató evideálja a tudományos publikációjára, publikációira történt hivatkozást,
hivatkozásokat.

Oktatási eredmények:
A kurzus anyagának elsajátításával a doktorandusz jártasságra tesz szert a tudományos
közgondolkodásban való részvételben, ill. a tudományos adatok rendszerezése területén.

Tantárgy vázlata:
A doktorandusz hallgató figyelemmel követi saját tudományos eredményeinek szakirodalmi
reflektálását.

Szakirodalom:
A tevékenység jellege szerint választja meg a doktorandusz hallgató.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar és szlovák nyelv

Megjegyzések:
-

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 2

a n

100.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 07.06.2017

Jóváhagyta: prof. Dr. András Szabó, DSc.



Oldal: 25

TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KMJ/PHD/VČ11/15

Tantárgy megnevezése: Külföldi tudományos konferencia
szervezőbizottságabeli tagság

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 4

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 7., 8..

Tanulmány szintje: III.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A doktorandusz hallgató külföldi tudományos konferencia szervezőbizottságabeli tagságot
jegyez.

Oktatási eredmények:
A kurzus anyagának elsajátításával a doktorandusz hallgató jártasságra tesz szert külföldi
tudományos konferenciák szervezőbizottságbeli szaktevékenységében.

Tantárgy vázlata:
A doktorandusz hallgató gyakorlati szakmai tevékenységet végez külföldi tudományos
konferenciák szervezőbizottságát érintő feladatokban.

Szakirodalom:
A tevékenység jellege szerint választja meg a doktorandusz hallgató.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar és szlovák nyelv

Megjegyzések:
-

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

a n

0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 07.06.2017

Jóváhagyta: prof. Dr. András Szabó, DSc.



Oldal: 26

TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KMJ/PHD/VČ22/16

Tantárgy megnevezése: Külföldi tudományos konferencia
tanulmánygyűjteményében publikált tanulmányok (publikációs kategória:
AFD)

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 5

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 1., 2.., 3., 4.., 5., 6..

Tanulmány szintje: III.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A doktorandusz hallgató külföldi tudományos konferencián vesz részt, amelyen előadást is tart;
neve, előadásának címe szerepel a külföldi konferencia programjában, publikációja a konferencia
tanulmánygyűjteményében..

Oktatási eredmények:
A kurzus anyagának elsajátításával a doktorandusz hallgató jártasságra tesz szert külföldi
tudományos konferencián való szereplésben, előadásban, hozzászólásban, vitában való
részvételben. Mindez lehetővé teszi számára, hogy érvényesüljön a külföldi tudományos életben.

Tantárgy vázlata:
A doktorandusz hallgató gyakorlati szakmai tevékenységet végez külföldi tudományos
konferenciára való felkészülésben, prezentáció készítésében és előadásban.

Szakirodalom:
A doktorandusz hallgató a tevékenység jellege szerint választja meg.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 2

a n

100.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 12.07.2017

Jóváhagyta: prof. Dr. András Szabó, DSc.



Oldal: 27

TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KMJ/PHD/VČ14/15

Tantárgy megnevezése: Külföldi tudományos projekt megoldója

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 10

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 7., 8..

Tanulmány szintje: III.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A doktorandusz hallgató sikeresen teljesít külföldi tudományos projektet, ill. publikálja
tudományos eredményeit.

Oktatási eredmények:
A kurzus anyagának elsajátításával a doktorandusz hallgató mély jártasságra tesz szert
tudományos projekt megoldásának területén. Mindez lehetővé teszi számára a tudományos
életben való érvényesülést.

Tantárgy vázlata:
A doktorandusz hallgató végrehajtja a tudományos projekt teljesítésével kapcsolatos tudományos
tevékenységeket, a pályázástól az eredmények publikálásáig.

Szakirodalom:
A tevékenység jellege szerint választja meg a doktorandusz hallgató.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar, szlovák és angol nyelv

Megjegyzések:
-

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

a n

0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 07.06.2017

Jóváhagyta: prof. Dr. András Szabó, DSc.



Oldal: 28

TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KMJ/PHD/VČ16/15

Tantárgy megnevezése: Külföldi tudományos projekt társmegoldója

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 8

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 7., 8..

Tanulmány szintje: III.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A doktorandusz hallgató mint társmegoldó sikeresen teljesít külföldi tudományos projektet, ill.
publikálja tudományos eredményeit.

Oktatási eredmények:
A kurzus anyagának elsajátításával a doktorandusz hallgató mély jártasságra tesz szert külföldi
tudományos projekt megoldásának területén. Mindez lehetővé teszi számára a nemzetközi
tudományos életben való érvényesülést.

Tantárgy vázlata:
A doktorandusz hallgató végrehajtja a tudományos projekt teljesítésével kapcsolatos tudományos
tevékenységeket, a pályázástól az eredmények publikálásáig.

Szakirodalom:
A tevékenység jellege szerint választja meg a doktorandusz hallgató.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar, szlovák és angol nyelv

Megjegyzések:
-

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

a n

0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 07.06.2017

Jóváhagyta: prof. Dr. András Szabó, DSc.



Oldal: 29

TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KMJ/PHD/VČ3b/16

Tantárgy megnevezése: Publikácie kategórií AAA, ABA, ABC, ACA,
ACC individuálne/b

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 20

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Tanulmány szintje: III.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A doktorandusz hallgató AAA, ABA, ABC, ACA, ACC kategóriájú tudományos dolgozatot
publikál (hazai kiadó)

Oktatási eredmények:
A kurzus anyagának elsajátításával a doktorandusz mély jártasságra tesz szert az elméleti és
gyakorlati tudományos kutatómunka területén. Mindez lehetővé teszi számára a tudományos
életbe való bekapcsolódást.

Tantárgy vázlata:
A doktorandusz hallgató végrehajtja a tudományos dolgozat elkészítésével kapcsolatos elméleti
és gyakorlati tudományos tevékenységeket (pl. szakirodalmi előtanulmányozás a témából,
terepmunka, hipotézisek felállítása, adatok értékelése, eredmények összegzése, publikáció
elkészítése)

Szakirodalom:
A tevékenység jellege szerint választja meg a doktorandusz hallgató.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar és szlovák nyelv

Megjegyzések:
-

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

a n

0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 07.06.2017



Oldal: 30

Jóváhagyta: prof. Dr. András Szabó, DSc.



Oldal: 31

TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KMJ/PHD/VČ4b/16

Tantárgy megnevezése: Publikácie kategórií AAA, ABA, ABC, ACA,
ACC v spoluautorstve/b

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 15

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Tanulmány szintje: III.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A doktorandusz hallgató AAA, ABA, ABC, ACA, ACC kategóriájú tudományos dolgozatot
publikál társszerzőségben (hazai kiadó).

Oktatási eredmények:
A kurzus anyagának elsajátításával a doktorandusz mély jártasságra tesz szert az elméleti és
gyakorlati tudományos kutatómunka területén. Mindez lehetővé teszi számára a tudományos
életbe való bekapcsolódást.

Tantárgy vázlata:
A doktorandusz hallgató végrehajtja a tudományos dolgozat elkészítésével kapcsolatos elméleti
és gyakorlati tudományos tevékenységeket (pl. szakirodalmi előtanulmányozás a témából,
terepmunka, hipotézisek felállítása, adatok értékelése, eredmények összegzése, publikáció
elkészítése); ill. együttműködik a publikáció társszerzőjével.

Szakirodalom:
A tevékenység jellege szerint választja meg a doktorandusz hallgató.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar és szlovák nyelv

Megjegyzések:
-

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

a n

0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 07.06.2017



Oldal: 32

Jóváhagyta: prof. Dr. András Szabó, DSc.



Oldal: 33

TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KMJ/PHD/VČ5b/16

Tantárgy megnevezése: Publikácie kategórií AAB, ABB, ABD, ACB,
ACD individuálne/b

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 15

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Tanulmány szintje: III.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A doktorandusz hallgató AAB, ABB, ABD, ACB, ACD kategóriájú tudományos dolgozatot
publikál (hazai kiadó).

Oktatási eredmények:
A kurzus anyagának elsajátításával a doktorandusz mély jártasságra tesz szert az elméleti és
gyakorlati tudományos kutatómunka területén. Mindez lehetővé teszi számára a tudományos
életbe való bekapcsolódást.

Tantárgy vázlata:
A doktorandusz hallgató végrehajtja a tudományos dolgozat elkészítésével kapcsolatos elméleti
és gyakorlati tudományos tevékenységeket (pl. szakirodalmi előtanulmányozás a témából,
terepmunka, hipotézisek felállítása, adatok értékelése, eredmények összegzése, publikáció
elkészítése).

Szakirodalom:
A tevékenység jellege szerint választja meg a doktorandusz hallgató.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar és szlovák nyelv

Megjegyzések:
-

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

a n

0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 07.06.2017



Oldal: 34

Jóváhagyta: prof. Dr. András Szabó, DSc.



Oldal: 35

TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KMJ/PHD/VČ6b/16

Tantárgy megnevezése: Publikácie kategórií AAB, ABB, ABD, ACB,
ACD v spoluautorstve/b

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 10

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Tanulmány szintje: III.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A doktorandusz hallgató AAB, ABB, ABD, ACB, ACD kategóriájú tudományos dolgozatot
publikál társszerzőségben (hazai kiadó).

Oktatási eredmények:
A kurzus anyagának elsajátításával a doktorandusz mély jártasságra tesz szert az elméleti és
gyakorlati tudományos kutatómunka területén. Mindez lehetővé teszi számára a tudományos
életbe való bekapcsolódást.

Tantárgy vázlata:
A doktorandusz hallgató végrehajtja a tudományos dolgozat elkészítésével kapcsolatos elméleti
és gyakorlati tudományos tevékenységeket (pl. szakirodalmi előtanulmányozás a témából,
terepmunka, hipotézisek felállítása, adatok értékelése, eredmények összegzése, publikáció
elkészítése); ill. együttműködik a társszerzővel.

Szakirodalom:
A tevékenység jellege szerint választja meg a doktorandusz hallgató.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar és szlovák nyelv

Megjegyzések:
-

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

a n

0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 07.06.2017



Oldal: 36

Jóváhagyta: prof. Dr. András Szabó, DSc.



Oldal: 37

TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KMJ/PHD/VČ20/15

Tantárgy megnevezése: Recenzió megjelentetése

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 2

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 7., 8..

Tanulmány szintje: III.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A doktorandusz hallgató tudományos dolgozatról szóló recenziót publikál

Oktatási eredmények:
A kurzus anyagának elsajátításával a doktorandusz hallgató jártasságra tesz szert a recenzió
elkészítésében.

Tantárgy vázlata:
A doktorandusz hallgató végrehajtja a recenzió elkészítésével kapcsolatos elméleti és
gyakorlati tudományos tevékenységeket (pl. szakirodalmi előtanulmányozás, a recenzált mű
áttanulmányozása, publikáció elkészítése).

Szakirodalom:
A tevékenység jellege szerint választja meg a doktorandusz hallgató.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar és szlovák nyelv

Megjegyzések:
-

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 4

a n

100.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 07.06.2017

Jóváhagyta: prof. Dr. András Szabó, DSc.



Oldal: 38

TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KMJ/PHD/VČ19/15

Tantárgy megnevezése: Szerkesztői, kiadói tevékenység

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 2

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 7., 8..

Tanulmány szintje: III.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A doktorandusz hallgató igazolja, hogy szerkesztői, kiadói tevékenységben kellő jártasságot
szerzett; pl. tanulmánykötet, gyűjteményes kötet megszerkesztésével, folyóiratbeli szerkesztői
tevékenységgel, publikációk kiadásával szerzőtárssal együttműködve.

Oktatási eredmények:
A kurzus anyagának elsajátításával a doktorandusz hallgató mély jártasságra tesz szert a
tudományszakjával kapcsolatos szerkesztői, kiadói szaktevékenységekben.

Tantárgy vázlata:
A doktorandusz hallgató gyakorlati szakmai tevékenységet végez a tudományszakjával
kapcsolatos szerkesztői, kiadói tevékenységekben (például tanulmánykötet, gyűjteményes kötet
megszerkesztése, folyóiratbeli szerkesztői tevékenység stb.) szerzőtárssal együttműködve.

Szakirodalom:
A tevékenység jellege szerint választja meg a doktorandusz hallgató.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar és szlovák nyelv

Megjegyzések:
-

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 1

a n

100.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 07.06.2017

Jóváhagyta: prof. Dr. András Szabó, DSc.



Oldal: 39

TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KMJ/PHD/VČ7b/16

Tantárgy megnevezése: Vedecké práce kategórie ADE, ADF, AEC, AED
individuálne/b

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 10

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Tanulmány szintje: III.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A doktorandusz hallgató ADE, ADF, AEC, AED kategóriájú tudományos dolgozatot publikál.
(hazai kiadó)

Oktatási eredmények:
A kurzus anyagának elsajátításával a doktorandusz mély jártasságra tesz szert az elméleti és
gyakorlati tudományos kutatómunka területén. Mindez lehetővé teszi számára a tudományos
életbe való bekapcsolódást.

Tantárgy vázlata:
A doktorandusz hallgató végrehajtja a tudományos dolgozat elkészítésével kapcsolatos elméleti
és gyakorlati tudományos tevékenységeket (pl. szakirodalmi előtanulmányozás a témából,
terepmunka, hipotézisek felállítása, adatok értékelése, eredmények összegzése, publikáció
elkészítése).

Szakirodalom:
A tevékenység jellege szerint választja meg a doktorandusz hallgató.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar és szlovák nyelv

Megjegyzések:
-

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 3

a n

100.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 07.06.2017



Oldal: 40

Jóváhagyta: prof. Dr. András Szabó, DSc.



Oldal: 41

TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KMJ/PHD/VČ8b/16

Tantárgy megnevezése: Vedecké práce v ADE, ADF, AEC, AED v
spoluautorstve/b

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 5

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Tanulmány szintje: III.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A doktorandusz hallgató ADE, ADF, AEC, AED kategóriájú tudományos dolgozatot publikál
társszerzőségben. (hazai kiadó)

Oktatási eredmények:
A kurzus anyagának elsajátításával a doktorandusz mély jártasságra tesz szert az elméleti és
gyakorlati tudományos kutatómunka területén. Mindez lehetővé teszi számára a tudományos
életbe való bekapcsolódást.

Tantárgy vázlata:
A doktorandusz hallgató végrehajtja a tudományos dolgozat elkészítésével kapcsolatos elméleti
és gyakorlati tudományos tevékenységeket (pl. szakirodalmi előtanulmányozás a témából,
terepmunka, hipotézisek felállítása, adatok értékelése, eredmények összegzése, publikáció
elkészítése); ill. együttműködik a társszerzővel.

Szakirodalom:
A tevékenység jellege szerint választja meg a doktorandusz hallgató.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar és szlovák nyelv

Megjegyzések:
-

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

a n

0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 07.06.2017



Oldal: 42

Jóváhagyta: prof. Dr. András Szabó, DSc.



Oldal: 43

TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KMJ/PHD/VČ18/15

Tantárgy megnevezése: Önálló szerkesztői, kiadói tevékenység

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 5

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 7., 8..

Tanulmány szintje: III.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A doktorandusz hallgató igazolja, hogy önálló szerkesztői, kiadói tevékenységben kellő
jártasságot szerzett; pl. tanulmánykötet, gyűjteményes kötet megszerkesztésével, folyóiratbeli
szerkesztői tevékenységgel, publikációk kiadásával.

Oktatási eredmények:
A kurzus anyagának elsajátításával a doktorandusz hallgató mély jártasságra tesz szert a
tudományszakjával kapcsolatos szerkesztői, kiadói szaktevékenységekben.

Tantárgy vázlata:
A doktorandusz hallgató gyakorlati szakmai tevékenységet végez a tudományszakjával
kapcsolatos szerkesztői, kiadói tevékenységekben (például tanulmánykötet, gyűjteményes kötet
megszerkesztése, folyóiratbeli szerkesztői tevékenység stb.).

Szakirodalom:
A tevékenység jellege szerint választja meg a doktorandusz hallgató.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar és szlovák nyelv

Megjegyzések:
-

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

a n

0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 07.06.2017

Jóváhagyta: prof. Dr. András Szabó, DSc.


