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A Magyar Tanszéki Csoport a 2020/2021-es tanévben összesen 97 hallgatóval rendelkezett. A BA szinten 
15, a magiszteri képzési szinten pedig 16 nappali és levelező tagozatos hallgató tett eleget a tanulmányi 
kötelezettségeinek, s kapja kézhez a bachelor vagy master szintű oklevelét.  

A magyar szakos hallgatók eredményesen szerepeltek a hazai és a nemzetközi tudományos diákköri 
konferenciákon.  

A magiszteri képzésben résztvevő első évfolyamos hallgatók május 18-án Tudományos Diákköri 
Konferencián mutatták be a magiszteri dolgozathoz kapcsolódó kutatási eredményeiket.  

A 35. alkalommal megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) a 
Tanszéket Bíró Bernadett IV. és Kiss Krisztina VI. évfolyamos hallgatónk képviselte. Utóbbit a Média és 
kommunikációtudomány 5. nevű tagozat zsűrije 3. helyezésben részesítette.  

Bíró Bernadett a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége által megrendezett XV. 
Tudományos Diákköri Konferencián szekciója harmadik helyezettje lett.  

A XV. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia Filológia Szekciójában három hallgató 
képviselte a Tanszéket: Barta Karolina Kitti, Bíró Bernadett, Pocsai Réka. Közülük Pocsai Réka 2. helyezést 
ért el, Bíró Bernadett pedig a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács különdíját nyerte el.  

A tanszék hallgatói közül többen részt vesznek a tudományos utánpótlás-nevelő programokban is. A 
tanév során három hallgató (Pocsai Réka, Kökörcsényi Fruzsina, Lelkes Laura) Klebelsberg ösztöndíjas, két 
hallgató (Barta Karolina Kitti és Bíró Bernadett) a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium 
ösztöndíjasaként folytat kutatásokat.  

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 2021-es évre meghirdetett Fodó Sándor-díjának 
diák kategóriájában Bíró Bernadett IV. évfolyamos hallgatónk részesült elismerésben. 

A Tanszéki Csoport munkatársai közül Csernicskó István Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári 
tagozata kitüntetésben részesült, Beregszászi Anikó pedig a veszprémi Pannon Egyetemen megvédte a 
habilitációs értekezését, illetve docensi kinevezést szerzett Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma 
Minősítő Bizottságánál.  

A tanév során új kiadványok is megjelentetésre kerültek: Beregszászi Anikó legújabb kötete Alkalmi 
mondatok zongorára. A magyar nyelv oktatásának kihívásai kisebbségben címmel jelent meg, illetve 
kiadásra került Gazdag Vilmos Szláv elemek a kárpátaljai Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban 
című monográfiája, melynek alapját a szerző 2018. május 11-én megvédett azonos című doktori 
értekezése képezi. 

A Tanszék munkatársai a 2020/2021-es tanév során közel félszáz hazai és nemzetközi, többnyire 
online formában megvalósuló tudományos konferencián vettek részt, s több mint száz tudományos 
publikációt adtak közre a hazai, magyarországi és külföldi folyóiratokban, konferencia-kötetekben, 
tanulmánygyűjteményekben.  

A folyóiratokban megjelent publikációk között Csernicskó István, Beregszászi Anikó, Dudics Katalin, 
Márku Anita és Gazdag Vilmos tollából 6 darab Scopus és Web of Science besorolású folyóiratban 
megjelent írás, valamint 11 darab ukrajnai tudományos folyóiratban közölt írás látott napvilágot. 

A tanév során az oktatási folyamathoz kapcsolódóan kollégáink 10 darab módszertani segédletet is 
összeállítottak. E folyamat keretében a mai magyar nyelv, a magyar néprajz, a stilisztika, a dialektológia és a 
retorika című tárgyak is új oktatási segédletekkel, illetve feladatgyűjteményekkel gazdagodtak. 

A tanév során a Tanszéki Csoport munkatársai a hallgatókkal közreműködve, a karanténhelyzethez 
igazodva online formában emlékeztek meg a magyar nyelv napjáról 
(https://www.youtube.com/watch?v=vMY9sNpUZYE), az anyanyelv nemzetközi napjáról 
(https://www.youtube.com/watch?v=8lxt_OTc-uc), illetve a Magyar Költészet napjáról 
(https://www.youtube.com/watch?v=cc8JirgRIHE).  
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