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Heti óraszámok: Előadás  1 Gyakorlat   

Félév végi 
számonkérés típusa 
(ai, v, gyj, sz ) :

v 

Félévközi követelmények

A foglalkozásokon való
részvétel 
követelményei és a 
távolmaradás 
pótlásának lehetőségei:

A tanórákról max 25 %-ban hiányozhat a hallgató. Hiányzás esetén plusz
feladatot kell megoldania, melyet a tanárral kell egyeztetnie 

Az igazolás módja a 
foglalkozásokon való 
távollét esetén:

orvosi igazolás  

A félévközi 
ellenőrzések 
(beszámolók, zárthelyi 
dolgozatok) száma, 
témaköre és 
időpontjai, pótlásuk és 
javításuk lehetősége:

beadandó esszék, illetve kiselőadás 

A hallgató egyéni 
munkával megoldandó
feladatainak száma, 
típusa:

1 odalas reflektáló esszét valamelyik szeminárium témájához kapcsolódóan +
egy 2 oldalas esszét a kötelező olvasmány egyik aspektusára fókuszálva 

Osztályzat 
kialakításának módja: beadandók és órai aktivitás alapján 

A tárgy rövid leírása, fontosabb témák, témacsoportok:

Előadás, gyakorlatok témakörei:

Témakör

 Komáromi zsidóság kulturális emlékezete

 Schnitzer Ármin élete



 Galánta zsidósága

 Üzlet a korzón c film megbeszélése

 Ipolyság – temető, zsidó emlékek

 Online konferencia
Irodalom
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