
Kari Nyílt Nap 
2009. 01. 08. 

10:00–14:30 XXXIV–XXXV. előadótermek 
 
 
10:00–10:15 (XXXIV.) A rendezvényt megnyitja Patkó Gyula rektor 
 
10:15–10:30 (XXXIV.) A Kart bemutatja Fazekas Csaba dékán  
 
10:30–10:50 (XXXIV.) Bemutatkozik a Titkárságvezető felsőfokú szakképzés, a  

Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító, és a Jelnyelvi 
 mentor szakirányú továbbképzés, a Fordító és tolmács  

mesterképzési szak 
 

(XXXV.) Bemutatkozik a Kulturális antropológia alap- és mesterszak 
 
10:50–11:10 (XXXIV.) Bemutatkozik az Anglisztika alapszak, Angoltanári mesterszak 
 

(XXXV.) Bemutatkozik a Történelem alapszak, a Történelem és a  
Történelemtanári mesterszak 

 
11:10–11:30 (XXXIV.) Bemutatkozik a Germanisztika alapszak, Némettanári  

mesterszak 
 

(XXXV.) Bemutatkozik a Magyar alapszak, a Magyar és a Magyartanári  
mesterszak 

 
11:30–11:50 (XXXIV.) Bemutatkozik a Politológia alapszak  
 

(XXXV.) Bemutatkozik a Pedagógia alapszak és a Tanári mesterképzés 
 
11:50–12:10 (XXXIV.) Bemutatkozik a Szabad bölcsészet alapszak, a Filozófia és a  

Filozófiatanári mesterszak 
 

(XXXV.)  Bemutatkozik a Szociológia alapszak 
 

12:10–12:25 (XXXV.) A Kart bemutatja Fazekas Csaba dékán 
 
12:30–12:50 (XXXIV.) Bemutatkozik a Titkárságvezető felsőfokú szakképzés, a  

Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító, és a Jelnyelvi 
 mentor szakirányú továbbképzés, a Fordító és tolmács  

mesterképzési szak 
 
(XXXV.) Bemutatkozik a Kulturális antropológia alap- és mesterszak 
 

12:50–13:10 (XXXIV.) Bemutatkozik az Anglisztika alapszak, Angoltanári mesterszak 
 

(XXXV.) Bemutatkozik a Történelem alapszak, a Történelem és a  
   Történelemtanári mesterszak 



 
13:10–13:30 (XXXIV.) Bemutatkozik a Germanisztika alapszak, Némettanári 

mesterszak 
 

(XXXV.) Bemutatkozik a Magyar alapszak, a Magyar és a Magyartanári  
mesterszak 

 
13:30–13:50 (XXXIV.) Bemutatkozik a Politológia alapszak  
 

(XXXV.) Bemutatkozik a Pedagógia alapszak és a Tanári mesterképzés 
 
13:50–14:10 (XXXIV.) Bemutatkozik a Szabad bölcsészet alapszak, a Filozófia és a 

Filozófiatanári mesterszak 
 

  (XXXV.) Bemutatkozik a Szociológia alapszak 
 
Az előadások alatt a két előadó közötti téren a szakok képviselői szóróanyagokat osztanak, 
személyes felvilágosítást tartanak az érdeklődőknek. 
 
 

Kiegészítő rendezvények: 
 
Szabad bölcsész 

12:30, B/2 217:  
Amit mindig tudni akartál a szabad bölcsészetről – kötetlen 
beszélgetés az egyetemről (Berkovits Balázs) 

 
14:10, B/2 217:  
Amit mindig tudni akartál a szabad bölcsészetről – kötetlen 
beszélgetés az egyetemről (Berkovits Balázs) 

 
 
Antropológia 

Kultúrákkal, társadalmi problémákkal kapcsolatos vetélkedők egy labirintusban. 
 

Filmvetítés Antropológus hallgatók alkotásaiból. 
 
 
Magyar 

11.30–14.00-ig C/2. Magyar nyelv- és Irodalomtudományi Könyvtárban 
folyamatos programok várják az odalátogatókat: 

            – Részképzési lehetőségek külföldön  
                A Magyar Nyelvtudományi Tanszék cserediák kapcsolatai  
                (Nagy Judit) 
            – Csodálatos névtan 
                Családneved eredete és a névtan helye az alap és mesterképzésben  
                (Dr. Kecskés Judit) 
            – Szöveg az egész világ 
                Szöveg és szövegtan (minden) napjainkban 
                (Dr. Mózesné dr. Kabán Annamária) 



            – És mégis hányféle magyar nyelv van? 
                Nyelvjárási szövegek hallgatása, beszélgetés a társadalmi nyelvváltozatokról 
                (Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő) 
            – Nyelvészeti kerekasztal 
                Hétköznapi nyelvészeti problémák 
                (Miklós Gabriella) 
 
 
Szociológia 

1. helyszín: (B/2, 115-ös terem), egész nap:  
„Kalandtúra” 
20 perces, ismeretterjesztő előadások a szociológia alapszak bemutatására: 
Előadók:  

• Szepessy Péter (Film és társadalom) 
• Havasi Virág (Közösség és társadalom) 
• Mihályi Helga (Demográfiai kérdések) 
• Gyukits György (Terepmunka tapasztalatok) 
• Furmanné Pankucsi Márta (Szociológiai fogalmak, elméletek) 
• Szabó-Tóth Kinga (Család és társadalom) 

 
2. helyszín: (B/2, 116-os terem), egész nap:  

„Ez is Te vagy!” 
Játékos szociológiai, szociálpszichológiai tesztek kitöltése és elemzése 

 
3. helyszín: (B/2, 117-es szoba), egész nap:  

„Activity” 
Játék szociológiai fogalmakkal 

 
4. helyszín: (B/2, 103-as szoba), egész nap:  

„Kérdezz – felelünk” 
A Szociológiai Intézet tanárai állnak az érdeklődők rendelkezésére 

 
 
Angol–német 

Élőzenés filmvetítés az anglisztika szakról 
 

Dr. Bikics Gabriella: Németországi élmények (zenés, vetített képes előadás, kb. 30 
perc). 

 
 
Pedagógia 

Életképek a pedagógia szakról – zenés vetítés 
Helyszín: a pedagógia szak standján folyamatosan 
Karlowits-Juhász Orchidea várja az érdeklődőket 

 
Kreatív fejlesztő villámjátékok – ajándékokért 
Helyszín: a pedagógia szak standján folyamatosan 
Karlowits-Juhász Orchidea várja az érdeklődőket 

 



„A pszichológus válaszol” – ha bármilyen kérdésed van önmagaddal vagy a 
továbbtanulással kapcsolatban, várunk, keress bártan! 
11:00–12:30 Dr. Vajda Zsuzsanna és Dr. Lubinszki Mária várja az érdeklődőket 
Helyszín: C/2 101-es terem 
 
Ízelítő a pedagógia szak repertoárjából – ismeretterjesztő „mini”-előadások: 
Helyszín: C/2 101-es terem 
10:30–11:00 Dr. Vajda Zsuzsanna: Siettetett gyermekek 
12:30–13:00 Dr. Lubinszki Mária: Önismeret, énkép, önértékelés 

 


