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2020 – 2021 tanévi munkájáról 

 

A 2020-2021-es tanév során 54 hallgatója volt a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszék ukrán szakának, 30 nappali és 
24 levelező tagozatos hallagató. Közülük 7 hallgató kapott alapképzésről 
oklevelet és 8 − mesterképzésről. 

Részlegünk oktatói teljesítették a 2020/2021-es tanév tervezett 
terhelését: minden előadást, gyakorlati és szemináriumi órákat megtartottak 
offline és a rendeleteknek megfelelően online formában. Ezenkívül 
konzultációkat tartottak a nappali tagozatos hallgatók számára a tervezett 
szerint. 

Az UTCs oktatói a 2020/2021-es tanév során számos tudományos 
konferencián, webináriumon, képzésen vettek részt a karanténkorlátozások 
végett online formában.  

A lexikográfia elmélete és gyakorlata – Magyarországi nemzetiségi 
körkép címmel rendezett online konferenciát a Nyelvtudományi Kutatóközpont 
és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat május 19–20. között, melyen részlegünk 
oktatója, dr. Bárány Erzsébet Magyar–ukrán, ukrán–magyar kétnyelvű szótárak 
a múltban és a jelenben címmel ismertette a szótárirodalom e vonatkozású 
jelentősebb kiadványait.  

 Dr. Bárány Erzsébet részt vett a dél-koreai KOTESOL 28. Nemzetközi 
Konferencián  február 19‐28. között. 

Két oktatónk tett sikeres ECL nyelvvizsgát a Rákóczi‐főiskolán: 
dr.Bárány Erzsébet C1 típusút orosz nyelvből, dr. Kordonec Olekszandr B2 
típusút magyar nyelvből. 

Tanszékünk 2 oktatója elismerő oklevélben részesült: dr. Bárány 
Erzsébet – a Vinnyicai Állami Egyetem által, az egyetemmel való kölcsönös 
kimagasló tudományos tevékenységéért, Pősze Andrea – a II. RFKMF által, a 
2019/2020-as tanévben végzett kimagasló oktatói-kutatói tevékenységéért.  

Rendezvények, amelyeket sikerült megvalósítani:  
1. Az ukrán írásbeliség napja (online formában). 
2. Író-olvasó találkozó a II. RFKMF Filológia tanszékének oktatói és 

hallgatói Lyubka Andrij és Rosko Mihájlo írókkal. 
3. Filológia Tanszék által szervezett tudományos diákköri konferencia. 

 
Továbbá, részlegünk oktatóinak tudományos eredményei összesítve: 
 

1. 1 doktori munka opponálása  



2. 3 kollektív monográfia társszerzősége  
3. 4 külföldön megjelent a Scopus/ WoS bázisban adatolt írás 
4. 1 konferenciakötet szerkesztője 
5. 8 külföldön megjelent lektorált tanulmány 
6. 13 ukrajnai lektorált tanulmány szerzője / társszerzője 
7. 8 ukrajnai és nemzetközi tézis/kivonat szerzője / társszerzője 
8. 2 ukrajnai ismeretterjesztő tanulmány szerző/társszerző 
9. 7 megjelent módszertani kiadvány  
10. 21 ukrajnai és nemzetközi konferencia előadója / társelőadója 
11.  1 nemzetközi tudományos hallgatói konferencia szerkesztőbizottságának 

tagja 
12. Számos webináriumon vettek részt a tanév során oktatóink és néhány 

hallgató is.  
 

Hallgatóink, dr. Bárány Erzsébet és dr. Csonka Tetjána vezetésével, több 
tudományos konferencián adtak elő. 

2021. április 21-én 1 ukrán szakos MA hallgató előadott a «Мовні 
виміри світу» Nemzetközi tudományos hallgatói konferencián (Zsitomir). 
2021. április 28-án 4 ukrán szakos MA hallgató előadott az Umanyi Pavlo 
Ticsina Állami Pedagógiai Egyetem tudományos hallgatók és fiatal kutatók 
konferenciáján. A hallgatók elismerő oklevélben részesültek. Téziseik 
megjelentek az egyetem által. 

A magiszteri képzés első évfolyamos hallgatói a Filológia Tanszék által 
szervezett tudományos diákköri konferencián vettek részt. Az ukrán szekcióban 
6 hallgató számolt be a készülő magiszteri munkáik előkészítési munkálatairól.  

Május 31-én a Varsói Egyetem által szervezett szláv nyelveket kutatók 
számára szervezett konferencián 2 2020-ban végzett hallgatónk előadott. 
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