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A Magyar Tanszéki Csoport a 2016/2017-es tanévben a BSc és a Spec szinten is rendelkezett kibocsátó 

csoporttal. A BSc szinten 17 nappali tagozatos és 3 levelező tagozatos hallgató volt, míg a Spec szinten 9 

nappali és 9 levelező tagozatos hallgató végzett. A fent nevezett hallgatók a tanulmányi kötelezettségeiknek 

eleget tettek, az államvizsgáikat sikerrel leadták, így a két szinten összesen 38 hallgató kapott az év során 

diplomát. 

A Tanszéki Csoport munkatársai közül Csernicskó István megszerezte az államilag elismert 

„Tudományok doktora”, Beregszászi Anikó pedig a „Tudományok kandidátusa” címet, illetve Dudics 

Katalin, Karmacsi Zoltán és Márku Anita benyújtotta a minisztériumi honosítási bizottság elé a 

Magyarországon szerzett PhD-fokozatát, s az ahhoz kapcsolódó dokumentumcsomagot. 

A tanszék elkészítette a magyar szakos magiszter képzés indításához szükséges 

dokumentumcsomagot, és azt Ukrajna Oktatási minisztériuma engedélyezte, tehát meghirdethettük a 

felvételit magiszteri képzési szintre. 

A Tanszéki Csoport munkatársai által kidolgozásra került a Magyar nyelv érettségi 

követelményrendszere és az ahhoz kapcsolódó mintafeladatok gyűjteménye, melyet az Oktatási Hivatal az idei 

évtől kezdődően elfogad majd a magyarországi felvételi eljárásokban is. 

Tanszékünk munkatársa, Mádi Gabriella felvételt nyert a Veszprémi Egyetem Többnyelvűségi doktori 

iskolájába, illetve a Tanszék hallgatói közül Bodor Viktória felvételt nyert az ELTE BTK Magyar nyelvészeti 

doktori iskolájának Szociolingvisztika programjába.  

A hazai és a nemzetközi tudományos diákköri konferenciákon eredményesen szerepelt Bodor Viktória 

(XI. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia I. hely) és Kamugya Nikolett V. évfolyamos, illetve 

Szanyi Km Gábor (Kálmáncsehi Sánta Márton Fiatal Kutatói Konferencia humántudományi szekció, I. hely; 

XI. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia II. hely), Puskás Veronika (OTDK-ra javasolva) és Tóth 

János (XI. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia III. hely) IV. évfolyamos hallgatónk is.  

 A Tanszéki Csoport munkatársai a 2016/2017-es tanév során közel félszáz hazai és nemzetközi 

tudományos konferencián vettek részt, s több mint száz tudományos publikációt adtak közre a hazai, 

magyarországi és külföldi folyóiratokban, konferencia-kötetekben, tanulmánygyűjteményekben.  

 A tanév során a Tanszéki Csoport munkatársai számos programot szerveztek: 

2016. szeptember 22-én kihelyezett oktatási forma keretében Hazahívogató Magyar Szaknapra került 

sor a Nagyberegi Tájházban. Az erről készült rövid beszámoló megtekinthető az alábbi linken: 

http://kmf.uz.ua/hu/magyaros-szaknap-nagyberegen/ 

2016. november 16-án a Tanszéki Csoport hallgatói által összeállított színes műsor keretein belül 

méltattuk a Magyar Nyelv Napját. A rendezvényről készült videofelvétel megtekinthető az alábbi linken: 

https://www.youtube.com/watch?v=uxyhyT2XqSM&t=2230s 

2017. február 20-án ünnepi műsor keretein belül, a második évfolyamos hallgatók közreműködésével 

emlékeztünk meg az Anyanyelv Világnapjáról. A rendezvényről készült videofelvétel megtekinthető az alábbi 

linken: https://www.youtube.com/watch?v=tDIdL2vz8kk 

A Tanszéki Csoport a Kárpátaljai Magyar Írócsoporttal közreműködve Rákóczi Napok 

rendezvénysorozat keretein belül megszervezte az S. Benedek András tiszteletére készített emléktábla 

avatóünnepségét. Az ünnepségről készült cikk az alábbi linken tekinthető meg: 

http://kmf.uz.ua/hu/felavattak-s-benedek-andras-dombormuvet-beregszaszi-magyar-foiskolan/ 

2017. április 11-én a főiskolai színjátszó társulatának a közreműködésével egy rendhagyó zenés-

verses műsor került bemutatásra a Magyar Költészet Napja alkalmából. A rendezvényről készült 

videofelvétel megtekinthető az alábbi linken: https://www.youtube.com/watch?v=APfKc9TzEMo 

 

 

Beregszász, 2017. szeptember 4.  

 

Gazdag Vilmos, 

a Magyar Tanszéki Csoport koordinátora 
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