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1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium  

1.2 Facultatea Facultatea de Litere și Arte  

1.3 Departamentul Limbă şi literatură  

1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură  

1.5 Ciclul de studii Licenţă   

1.6 Programul de studii/Calificarea Limba și literatura maghiară   

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Introducere în studiul literaturii 

2.2 Titularul activităţii de curs dr. Hevesi Zoltán 

2.3 Titularul activităţii de 
seminar 

dr. Hevesi Zoltán 

2.4 Anul de studiu I 

2.5 Semestrul 1 

2.6 Tipul de evaluare E 

2.7 Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care3.2curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ  42 din care3.5curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp  

Studiul după manual, support de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 1 

Examinări 2 

Alte activităţi…    

3.7 Total ore studiu individual 33 

3.8 Total ore pe semestru 75 

3.9 Numărul de credite 3 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

  
4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

  
5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector, legătură 

la Internet, software adecvat 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar, dotată cu laptop, videoproiector, 

legătură la Internet, software adecvat 



Competenţe 
profesionale 

Analiza şi interpretarea critică a textului literar, folosirea adecvată a terminologiei, 

descoperirea  legăturilor între fenomene literare sincronice și diacronice. 

 
Competenţe 
transversale 

Aprecierea valorii literare, analiza şi interpretarea critică a textelor 

cotidiene. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice accumulate)  
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Studierea literaturii universale din sec. al. XX-lea, analiza textelor 

reprezentative din perioada respectivă, situarea lor în context istoric şi socio-

cultural. 

 7.2 Obiectivele specifice Dobîndirea unor cunoştinţe fundamentale de istorie literară şi a unor 

deprinderi de lectură şi interpretare. 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 
Observaţii 

Óramegbeszélés. Az irodalom és az irodalmiság kérdése. Az 

irodalom határesetei. Szövegértelmezések. 

prezentare, 

explicaţie 

 

Téma: A műalkotás mint játék. Egy komplex metafora kibontása. 

Ingmar Bergman: A hetedik pecsét (elemzés) 

Kulcsszavak: mű, játék, valóság 

prezentare, 

explicaţie 

 

Téma:  

Bevezetés az irodalomtudomány kérdéskörébe. Tudományelméleti 

bevezetés: irodalom, irodalomtudomány – fogalom-meghatározások. 

A tudományos megismerésről. Az irodalom fogalma és az irodalom 

fogalmának viszonylagossága. Az irodalomtudomány tudományágai. 

Az irodalmi kánon (1) 

Kulcsszavak: irodalomtudomány, tudományágak, szinkronitás, 

diakronitás, kánon 

Bibliográfia:  

 Bernáth Árpád, Orosz Magdolna, Radek Tünde, Rácz 

Gabriella, Tőkei Éva: Irodalom, irodalomtudomány, irodalmi 

szövegelemzés. Bölcsész Konzorcium, Budapest, 2006, 8-29, 

35–41. (http://mek.oszk.hu/05400/05477). 

 Eco, Umberto. Az irodalom néhány funkciója; A szimbólum; 

A stílus; Az intrtextuális irónia és az olvasat szintjei. In: Eco, 

Umberto: La Mancha és Bábel között – irodalomról. 

Budapest: Európa, 2004.  

 Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern 

korban. Osiris Kiadó, Bp., 1997, 13–23. 

prezentare, 

explicaţie 

 

Téma:  

Az irodalom fogalma és az irodalom fogalmának viszonylagossága. 

Az irodalomtudomány tudományágai. Az irodalmi kánon (2) 

Kulcsszavak: irodalomtudomány, tudományágak, szinkronitás, 

diakronitás, kánon 

Bibliográfia:  

 Bernáth Árpád, Orosz Magdolna, Radek Tünde, Rácz 

Gabriella, Tőkei Éva: Irodalom, irodalomtudomány, irodalmi 

szövegelemzés. Bölcsész Konzorcium, Budapest, 2006, 35–

38. (http://mek.oszk.hu/05400/05477). 

prezentare, 

explicaţie 

 

Téma:  
A korszakolás kérdése. Irodalomtörténeti korszakok és 

stílusirányzatok. Általános áttekintés. Világirodalmi vonatkozások 

(1) 

Kulcsszavak: irodalomtörténet, korszak, stílus, irányzat 

Bibliográfia:  

 Bernáth Árpád, Orosz Magdolna, Radek Tünde, Rácz 

Gabriella, Tőkei Éva: Irodalom, irodalomtudomány, irodalmi 

szövegelemzés. Bölcsész Konzorcium, Budapest, 2006, 35–

38. (http://mek.oszk.hu/05400/05477). 

 Vasy Géza: Korok, stílusok, irányzatok az európai 

irodalomban. Krónika Nova Kiadó, Bp., 1999. 

prezentare, 

explicaţie 

 

Téma:  

A korszakolás kérdése. Irodalomtörténeti korszakok és 

stílusirányzatok. Általános áttekintés. Világirodalmi vonatkozások 

(2) 

Kulcsszavak: irodalomtörténet, korszak, stílus, irányzat 

Bibliográfia:  

 Bernáth Árpád, Orosz Magdolna, Radek Tünde, Rácz 

Gabriella, Tőkei Éva: Irodalom, irodalomtudomány, irodalmi 

szövegelemzés. Bölcsész Konzorcium, Budapest, 2006, 35–

38. (http://mek.oszk.hu/05400/05477) 

 Vasy Géza: Korok, stílusok, irányzatok az európai 

irodalomban. Krónika Nova Kiadó, Bp., 1999. 

prezentare, 

explicaţie 

 

Téma:  

Irodalmi műfajok. Műfajok és szövegstruktúrák. Műfajelméleti 

bevezető 

Kulcsszavak:  

Bibliográfia:  

 Bernáth Árpád, Orosz Magdolna, Radek Tünde, Rácz 

Gabriella, Tőkei Éva: Irodalom, irodalomtudomány, irodalmi 

szövegelemzés. Bölcsész Konzorcium, Budapest, 2006, 144–

150. (http://mek.oszk.hu/05400/05477) 

prezentare, 

explicaţie 

 

Téma:  

Lírai szövegek sajátosságai (1) 

Kulcsszavak: líra, műnem, műfajok, kifejezésformák, történeti 

áttekintés 

Bibliográfia:  

 Bernáth Árpád, Orosz Magdolna, Radek Tünde, Rácz 

Gabriella, Tőkei Éva: Irodalom, irodalomtudomány, irodalmi 

szövegelemzés. Bölcsész Konzorcium, Budapest, 2006, 240–

prezentare, 

explicaţie 

 

http://mek.oszk.hu/05400/05477
http://mek.oszk.hu/05400/05477
http://mek.oszk.hu/05400/05477
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Téma:  

Lírai szövegek sajátosságai (2) 

Kulcsszavak: líra, műnem, műfajok, kifejezésformák, történeti 

áttekintés 

Bibliográfia:  

 Bernáth Árpád, Orosz Magdolna, Radek Tünde, Rácz 

Gabriella, Tőkei Éva: Irodalom, irodalomtudomány, irodalmi 

szövegelemzés. Bölcsész Konzorcium, Budapest, 2006, 240–

265.  (http://mek.oszk.hu/05400/05477) 

prezentare, 

explicaţie 

 

Téma:  

Vers, verses forma, ritmusgyakorlatok, rímfajták (1) 

Kulcsszavak: próza, vers, ritmus, versláb, metrum, sorfajta, ütem, 

rím, rímfajták 

Bibliográfia:  

 Bernáth Árpád, Orosz Magdolna, Radek Tünde, Rácz 

Gabriella, Tőkei Éva: Irodalom, irodalomtudomány, irodalmi 

szövegelemzés. Bölcsész Konzorcium, Budapest, 2006, 240–

265.. (http://mek.oszk.hu/05400/05477) 

prezentare, 

explicaţie 

 

Téma:  

Vers, verses forma, ritmusgyakorlatok, rímfajták (2) 

Kulcsszavak: próza, vers, ritmus, versláb, metrum, sorfajta, ütem, 

rím, rímfajták 

Bibliográfia:  

 Bernáth Árpád, Orosz Magdolna, Radek Tünde, Rácz 

Gabriella, Tőkei Éva: Irodalom, irodalomtudomány, irodalmi 

szövegelemzés. Bölcsész Konzorcium, Budapest, 2006, 240–

265. (http://mek.oszk.hu/05400/05477) 

prezentare, 

explicaţie 

 

Téma:  

A dráma mint irodalmi műfaj és műnem (1) 

Kulcsszavak: drámai szövegek, drámai műfajok, a dráma 

sajátosságai, a dráma külső és belső szerkezete 

Bibliográfia:  

 Bernáth Árpád, Orosz Magdolna, Radek Tünde, Rácz 

Gabriella, Tőkei Éva: Irodalom, irodalomtudomány, irodalmi 

szövegelemzés. Bölcsész Konzorcium, Budapest, 2006, 200–

239. (http://mek.oszk.hu/05400/05477) 

prezentare, 

explicaţie 

 

Téma:  

A dráma mint irodalmi műfaj és műnem (2) 

Kulcsszavak: drámai szövegek, drámai műfajok, a dráma 

sajátosságai, a dráma külső és belső szerkezete 

Bibliográfia:  

 Bernáth Árpád, Orosz Magdolna, Radek Tünde, Rácz 

Gabriella, Tőkei Éva: Irodalom, irodalomtudomány, irodalmi 

szövegelemzés. Bölcsész Konzorcium, Budapest, 2006, 200–

239.  (http://mek.oszk.hu/05400/05477) 

prezentare, 

explicaţie 

 

Összefoglalás, rendszerezés prezentare, 

explicaţie 

 

 
 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

Téma: Tudományelméleti bevezetés: irodalom, 

irodalomtudomány – fogalom-meghatározások. A 

tudományos megismerésről 

Bibliográfia:  

Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a 

posztmodern korban. Bp., Osiris, 2001, 13–23. 

A hallgató kötelezettségei (feladatai):  

A hallgatók elolvassák a kijelölt bibliográfiai 

tételeket, aktívan részt vesznek a vitákban, 

érvényesítik nézőpontjukat az irodalmi szöveg 

értelmezésének folyamatában, feldolgozzák a témára 

vonatkozó szakirodalmat. 

Interpretare de text, 

problematizare, muncă în 

grup 

 

Téma: Az irodalmi kánon működésmódja. Karinthy 

Frigyes: A hegedű (elemzés) 

A hallgató kötelezettségei (feladatai):  

A hallgatók elolvassák a kijelölt bibliográfiai 

tételeket, aktívan részt vesznek a vitákban, 

érvényesítik nézőpontjukat az irodalmi szöveg 

értelmezésének folyamatában, feldolgozzák a témára 

vonatkozó szakirodalmat. 

Interpretare de text, 

problematizare, muncă în 

grup 

 

Téma: A megértés történetisége és viszonylagossága. 

Borges: Averroes nyomozása (elemzés) 

A hallgató kötelezettségei (feladatai):  

A hallgatók elolvassák a kijelölt bibliográfiai 

tételeket, aktívan részt vesznek a vitákban, 

érvényesítik nézőpontjukat az irodalmi szöveg 

értelmezésének folyamatában, feldolgozzák a témára 

vonatkozó szakirodalmat. 

Interpretare de text, 

problematizare, muncă în 

grup 

 

Téma: Lírai szövegek és műfajok  

Kötelező szövegek: Rilke: Archaikus Apolló-torzó  

Bibliográfia:  

Bernáth Árpád, Orosz Magdolna, Radek Tünde, Rácz 

Gabriella, Tőkei Éva: Irodalom, irodalomtudomány, 

irodalmi szövegelemzés. Bölcsész Konzorcium, 

Budapest, 2006. (http://mek.oszk.hu/05400/05477). 

A hallgató kötelezettségei (feladatai):  

A hallgatók elolvassák a kijelölt bibliográfiai 

tételeket, aktívan részt vesznek a vitákban, 

érvényesítik nézőpontjukat az irodalmi szöveg 

értelmezésének folyamatában, feldolgozzák a témára 

vonatkozó szakirodalmat. 

Interpretare de text, 

problematizare, muncă în 

grup 

 

http://mek.oszk.hu/05400/05477
http://mek.oszk.hu/05400/05477
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Téma: Verstani gyakorlatok 

Bibliográfia: 

Vilcsek Béla: Érték és mérték. Bp., Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 1996. 

A hallgató kötelezettségei (feladatai):  

A hallgatók elolvassák a kijelölt bibliográfiai 

tételeket, aktívan részt vesznek a vitákban, 

érvényesítik nézőpontjukat az irodalmi szöveg 

értelmezésének folyamatában, feldolgozzák a témára 

vonatkozó szakirodalmat. 

Interpretare de text, 

problematizare, muncă în 

grup 

 

Téma: A drámai szöveg sajátosságai 

Kötelező szövegek:  

Euripidész: Iphigeneia Auliszban 

Bibliográfia:  

Bernáth Árpád, Orosz Magdolna, Radek Tünde, Rácz 

Gabriella, Tőkei Éva: Irodalom, irodalomtudomány, 

irodalmi szövegelemzés. Bölcsész Konzorcium, 

Budapest, 2006. (http://mek.oszk.hu/05400/05477). 

A hallgató kötelezettségei (feladatai):  

A hallgatók elolvassák a kijelölt bibliográfiai 

tételeket, aktívan részt vesznek a vitákban, 

érvényesítik nézőpontjukat az irodalmi szöveg 

értelmezésének folyamatában, feldolgozzák a témára 

vonatkozó szakirodalmat. 

Interpretare de text, 

problematizare, muncă în 

grup 

 

Téma: Olvasás plusz 

Kötelező szövegek:  

Italo Calvino: Ha egy téli éjszakán egy utazó  

Bibliográfia:  

Orbán Gyöngyi: Bevezetés az olvasás mesterségébe. 

Kv., Polis, 2002, 313-346. 

A hallgató kötelezettségei (feladatai):  

A hallgatók elolvassák a kijelölt bibliográfiai 

tételeket, aktívan részt vesznek a vitákban, 

érvényesítik nézőpontjukat az irodalmi szöveg 

értelmezésének folyamatában, feldolgozzák a témára 

vonatkozó szakirodalmat. 

Interpretare de text, 

problematizare, muncă în 

grup 

 

Bibliografie 

 

 Bárdos László, Szabó B. István, Vasy Géza: Irodalmi fogalmak kisszótára [A-Zs]. Tanlexikon. 

Budapest, 1996. 

 Bernáth Árpád, Orosz Magdolna, Radek Tünde, Rácz Gabrielle, Tőkei Éva: Irodalom, 

irodalomtudomány, irodalmi szövegelemzés. Bölcsész Konzorcium, Budapest, 2006. 

http://mek.oszk.hu/05400/05477/ 

 Eco, Umberto. La Mancha és Bábel között – irodalomról. Budapest: Európa, 2004. 

Szerdahelyi István: Irodalomelmélet mindenkinek. Budapest, 1996.  
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se practică în alte centre universitare din țară și din 

străinătate.  Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei s-au 

organizat discuții și întâlniri atât cu profesori de limbă și literatură maghiară din regiune, cât si cu 

reprezentanţii angajatorilor din mediul socio-cultural și de afaceri. 

 

10. Evaluare 

 
Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs - capacitatea de a opera 

cu cunostinţele 

asimilate;  

- capacitatea de aplicare 

în practică;  

- capacitatea de 

problematizare; 

- criterii ce vizeaza 

aspectele atitudinale: 

constiinciozitatea, 

interesul pentru studiu 

individual. 

- examen  70% 

http://mek.oszk.hu/05400/05477
http://mek.oszk.hu/05400/05477/


10.5 Seminar - capacitatea de a opera 

cu cunostinţele 

asimilate;  

- capacitatea de aplicare 

în practică;  

- capacitatea de 

problematizare; 

- criterii ce vizeaza 

aspectele atitudinale: 

constiinciozitatea, 

interesul pentru studiu 

individual. 

- susținerea unei teme 

alese în cadrul seminarului 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Cunoașterea elementelor fundamentale de teorie, prezentarea curentelor/conceptelor majore, folosirea 

adecvată a terminologiei, aplicarea cunoștințelor teoretice pe parcursul analizelor literare.  

 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 
 

 
         Dr. Hevesi Zoltán 

      Dr. Hevesi Zoltán 

 
 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
……………………………..  ………………………..  


