
 
 

OKTATÓI ÖNÉRTÉKELÉS 

 

MKE  2020/21-es tanév 

Oktató neve:………………….. 

Tanszék/szervezeti egység:………………………. 



OKTATÁS 

2020/21 

A tanév során tartott órák elnevezésének és adatainak különálló felsorolása nem része az önértékelésnek, ezek az 

adatok az órakimutatásokban rendelkezésre állnak. Az alábbi kérdésekre adott válaszoknál kérjük, hogy adják meg, 

a válasz melyik, általuk tartott kurzusra vonatkozik.  

Megítélése szerint megfelelően 

illeszkednek-e tantárgyai képzések 

tanterveibe?  

 

Az Ön kurzusaihoz milyen más 

ismeretek kapcsolódnak, akár a 

tanterveken kívül is? 

 

Észleli-e kurzusai kapcsolódását az 

egyetemen más kurzusokon 

tanítottakhoz? 

 

Megfelelően készülnek-e a hallgatók 

a kurzusaira? Az előzetes ismereteik 

megfelelőek-e, s kellő aktivitással 

vesznek-e részt az órákon? 

 

Hány szak hallgatói vesznek részt a 

kurzusain?  

 

Milyen változtatási javaslatai vannak 

(a kurzus tartalma, óraszáma, 

kreditértéke, tantervi helye, szakmai-

módszertani felépítés, számonkérés 

módja stb.)? 

 

 

 

Doktori képzésben való részvétel 

témavezetőként: 

 

 

A járványhelyzet miatt bevezetett 

távoktatási formákból, on-line 

végzett tevékenységekből mit tart 

megőrizhetőnek, használhatónak a 

korábbi munkarendre való visszaállás 

után is? 

 

 

Milyen, a kontaktórákon túlmenően 

folytatott oktatói tevékenységet 

végzett a 2020-21-es tanévben? 

 

 

 



 

 

 

MŰVÉSZETI/KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG  
2020/2021 

 

Kérjük, hogy az MTMT https://www.mtmt.hu/ , az Országos Doktori Tanács https://doktori.hu/ felületeire is 
töltsék fel az aktuális adataikat, illetve Nyíry Géza közreműködésével az MKE http://www.mke.hu felületére is. 
 

Önálló kiállítás, bemutató, színházi bemutató 

külföldön/Magyarországon: 

 

Csoportos/közös kiállítás, bemutató, színházi fesztivál 

külföldön/Magyarországon 

 

Köztéri szobor külföldön/Magyarországon: 

 

 

Restaurátori tevékenység: 

 

 

Kurátori tevékenység (nem oktatáshoz kapcsolódó): 

 

 

Művészeti díjak: 

Kossuth-díj, Ybl Miklós-díj, Munkácsy-díj, Ferenczy Noémi-díj, 

Jászai Mari-díj, Németh Lajos-díj, Érdemes művész-díj, Kiváló 

művész-díj, egyéb elismerések 

 

Publikációk:  

könyv/könyvrészlet/tanulmány/folyóiratcikk/katalógus/doktori 

és egyéb disszertációk/tankönyv/jegyzet/fordítás/publicisztika 

 

Szakmai tanulmányút/továbbképzés 

 intézményi támogatással/önerőből 

 

Nemzetközi/országos  konferencia/workshop/ mesterkurzus 

külföldön/Magyarországon 

 meghívott előadó/vezető/résztvevő 

 

Szakértői/verseny zsűri intézményi/ országos/nemzetközi  

elnök/tag 

 

Munkásságáról megjelent könyv/cikk vagy rádiószereplés/ TV 

szereplés: 

 

Saját kutatási tevékenység: 

 

 

Doktori képzésben való részvétel 

doktoranduszként/disszertáció írás: 

 

 

Pályázatírás, pályázat előkészítés:  

 

 

Milyen, a kontaktórákon túlmenően 

folytatott oktatói tevékenységet 

tervez a 2021-22-es tanévben? 

 

 

https://www.mtmt.hu/
https://doktori.hu/
http://www.mke.hu/


CEEPUS kapcsolatok, projektek: 

 

 

EU4ART projektben való tevékenység: 

 

 

Egyéb tevékenység: 

 

 

Milyen szakmai munkát tervez végezni (alkotó, kutató munka) a 
2020-21-es tanévben? 
Írja le azt a tervezett alkotói-kutatói tevékenységet, amit a  
szellemi alkotások jogvédelméről szóló egyetemi szabályzat 14. § 
2-4. pontjai alapján (mke_szajsztj20210514.pdf) végezni fog, s 
aminek megfelelően szervezeti egysége az őszi szemeszter 
kezdetén éves kutatási tervet készít!  

 
 

 

 

 

INTÉZMÉNYI FELADATVÁLLALÁS 

2020/21 

Oktatás szervezés, 

hallgatói országos/nemzetközi kiállítás/előadás  

szervezése/megnyitása: 

 

Verseny/mesterkurzus/konferencia 

(országos/nemzetközi) szervezése: 

 

Egyetemi kiadványok szervezése/szerkesztése:  

Szakalapítási vagy szakindítási  dokumentumok 

elkészítése/vezetése: 

 

Az MKE nemzetközi kapcsolatainak építése, 

működtetése: 

 

 

Vezetői feladatok: 

  

 

Intézményi bizottsági tagság: 

 

 

Egyéb feladatok: 

 

 

Részvétel a Horizon 2020 projektben: 

 

 

Részvétel az Egyetemi innovációs ökoszisztéma 

pályázatban (2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-

00016): 

 

Mennyire tartja megfelelőnek a tanszéki 

értekezlet működését? 

 

 

Milyen egyéb intézményi feladatot kíván ellátni a 

2021-22-es tanévben? 

 

 

http://www.mke.hu/res/mke_szajsztj20210514.pdf

