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Tantárgy neve: 
Speciális kollégium: Emlékezet- emlékezés 

Tantárgy Neptun kódja: BTKVNV 
Tárgyfelelős intézet: AFTI 
Tantárgyelem: választható 

Tárgyfelelős: Dr. Dobák Judit, egyetemi adjunktus 
Közreműködő oktató(k):  
Javasolt félév:  Előfeltétel: nincs. 
Óraszám/hét: 14 (45 perces óra) Számonkérés módja: kollokvium 
Kreditpont: 2 Munkarend: nappali / levelező  
Tantárgy feladata és célja:  
A tárgy célja: érzékenyítés és módszertani fejlesztés. A kurzus során az emlékezet és az emlékezés összetevőiről hallhatnak a 
hallgatók. A kurzus elsősorban (de nem csak) a zsidó holokauszt túlélők visszaemlékezéseinek videointerjúira épít.  
A félév során interjúalanyokkal készített videointerjúkon keresztül dolgozzuk fel az emlékezés és az emlékezet társadalmi kereteit.  
A kurzuson, a hallgatók saját olvasmányaikkal és tapasztalataikkal hozzájárulnak a téma kibontásához. A tárgy célja, hogy a diákok 
érzékennyé váljanak a társadalmi traumák megértéséhez, és módszertani segítséget kapjanak saját kutatómunkájukhoz. 
Tantárgy tematikus leírása: 
Előadás: 
A tárgy féléves programjának kifejtése, 14 téma félévente. A bontás egyértelműen és azonosítható módon 
mutassa be az elsajátítandó ismeretek körét. 
1-2 óra: Az emlékezet biológiai, pszichológiai háttere, az emlékezés folyamata, az észlelés-memória kapcsolata, 
gátlás az előhívásokban. jelentés és emlékezet kapcsolata, a tanulás és emlékezet kapcsolata, önéletrajzi 
emlékezet, előhívás-felejtés. 
3-4-Emlékezet szerepe a tudományos kutatásban. Interjúalanyok emlékezete, mint forrás, és ehhez tartozó 
kritikai attitűd, módszertani megfontolások. 
5-6: Videointerjúk megtekintése 
7-8: Videointerjúkkal kapcsolatos feladatlapok kitöltése online felületen. 
9-12: IWalk: (Miskolc, Mád, Budapest helyszínek közül egy városan ) tematikus séta zsidó emlékeinél mobil 
applikációs segítséggel. 
13-14: Összegzés, eredmények, hallgatói beszámolók. 

Gyakorlat: 
(szemináriumon 
feldolgozandó 
témák) 
 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Otthoni feladat kidolgozása egy előre ismertetett online felületen (online kitölthető feladatlap) 30 %, Részvétel egy tematikus sétán 
(előre, a hallgatókkal egyeztett időpontban) 30%, 3 videóinterjú megtekintése, arról referátum készítése 30%, Aktív órai részvétel: 
10%. 
A jegyszerzés feltétele: aktív órai jelenlét és a feladatok elvégzése. Kollokviumra bocsátható, aki legalább 51%-ot sikeresen teljesít 
az évközi feladatokból.  
Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: Kollokvium: Beadandó dolgozat (esszé)a félév során megtekintett videointerjúk 
elemzéséből. Érdemjegy: elégséges: 50 %-tól. Közepes: 51-65%, Jó: 66-80% kiváló: 81%-tól. 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: Órán és otthon is aktív internethasználat, okos-
telefon, vagy egyéb hasonló funkciójú készülék használata. 2 kulturális séta közül az egyiken kötelező részt venni (Helyszínek 
egyeztetés alatt, opciók: Miskolc, Mád, Budapest). A kulturális séták néhány óra időtartamúak és szorosan kapcsolódnak az óra 
tematikájához. . 
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