
Egyéni oktatói beszámoló 

Egyéni oktatói beszámoló a 2022/2023-as évi oktató- és kutatómunkáról 

 

1. Az oktató/ kutató 

Neve beosztása munkavégzés jellege 

(főállású/félállású/óraadó) 

 

Dolgozik-e más 

oktatási 

intézményben 

Ha máshol is 

dolgozik hol? 

     

 

 

 

2. Szakdolgozati témavezetés 2021/2022 (lezárt és folyamatban levő összesen db.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TDK-OTDK eredmények: 

Konzulens tanár Hallgató neve Hallgató szakja Dolgozat címe Eredmény 

Összesen:     

 

4. Konferenciákon /tanácskozásokon való részvétel 2022/2023 

 Konferencia 

/tanácskozások 

Megnevezése 

Részvétel jellege 

(R=résztvevő E=előadó) 

Időpontja Helyszíne Ha előadást 

tartott, annak 

címe: 

1.      

2.      

3.      

4.      

 Összesen: R:      E:    

 

5. Egyéb kutatói, kutatásszervezési és/vagy kulturális-művészeti tevékenység 

 Tevékenység jellege (kiállítás, koncert, 

szerkesztői 

munka, alkotótábor, stb.) 

helyszín (ha 

releváns) dátum 

 

Résztvevő 

oktatók 

 

1.    

2.    

 Összesen:   

 

 



Egyéni oktatói beszámoló 

6. Publikációk: 

 A publikáció 

pontos címe: 

 

Folyóirat 

megnevezése 

 

Könyv vagy 

könyvrészlet 

megnevezése 

 

Tanulmánykötet 

megnevezése 

 

Egyéb 

 

1.      

Összesen      

 

7. Tudományos/művészeti fokozatok, vizsgák, elismerések 

A beszámoló évében érvényes tudományos fokozat (kérjük, húzza alá a helyes választ): 

a. Rendelkezik-e PhD/DLAfokozattal: igen - nem 

b. Rendelkezik-e habilitációval: igen - nem 

c. A beszámoló évében szerzett új nyelvvizsga (ha igen, melyik nyelvből): 

d. igen – nem 

e. Díj, elismerés a beszámoló évében (ha volt, kérjük nevezze meg): 

f. Jelenleg tagja-e doktori iskolának? igen – nem 

g. A fokozatszerzés elindításának tervezett időpontja? 

 

8. Elnyert ösztöndíjak és támogatások: 

a. Ösztöndíjak megnevezése: – 

b. Egyéb támogatások megnevezése: – 

 

9. Szöveges értékelés: HALLGATÓI MENTORÁLÁS - TUDOMÁNYOS 

EREDMÉNYEK - 2022/2023 VONATKOZÓ MUNKATERV 

 

a. A legjobbnak ítélt szakdolgozat rövid jellemzése (max. 10 sor): 

b. A legjobbnak ítélt TDK munka rövid jellemzése (max. 10 sor): 

c. Egyéb kiemelkedő hallgatói mentorállási munka és annak rövid leírása (pl. 

konferenciára 

d. való felkészítés, közös publikáció, kutatási projekt mentorálasa stb.) (max. 10 sor): 

e. Egyéb oktatási feladatok, szakvezetések, szakindítások, szakok felülvizsgálata stb. 

(max. 

f. 10 sor): 

g. Az elmúlt két év jelentős kutatási projektjei, azokban vállalt szerepe – (max. 25 sor) 

h. Kérem értékelje a saját publikációs, konferencia és/vagy egyéb ilyen jellegű 

i. tevékenységét az elmúlt tanévre nézve 

j. Kérem röviden, pontokba szedve foglalja össze, milyen oktatási, tudományos és/vagy 

k. művészeti célokat szeretne megvalósítani a következő két évben! ( max. 25 sor) 

l. Egyéb, a kérdések közt nem szereplő szempont, javaslat: 


