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1. Kurzusok
Az alprogram vezetője: Fogarasi György PhD, egyetemi docens
Helyettes: Kelemen Zoltán PhD, habil. egyetemi docens
A képzés 8 féléve során a hallgatók a komparatisztika alapszintű oktatásában tárgyalt ismeretkörök
sajátos, egyéni kutatói igényeikhez igazodó konfigurációját tanulmányozhatják. A képzés az
összehasonlító irodalomtudomány történeti és elméleti vetületén túl hangsúlyt fektet a
komparatisztika irodalmon túli vetületeire. Ekként beható figyelemben részesül az irodalomnak
egyfelől a társművészetekhez, másfelől a nem irodalmi szövegekhez való viszonya, s
általánosságban az a kulturális "szövegtér", amelynek komparatív vizsgálata sok tekintetben épp az
irodalomtudomány felől válik lehetővé.
I. szakasz (120 kredit)
Elmélet (60 kredit)
1. Műhelyszeminárium 1-4 (1-4. félév, 4x5 kredit, heti 2 óra, szeminárium, gyakorlati jegy)
2. Disszertációs szeminárium 1-4 (1-4. félév, 4x5 kredit, heti 2 óra, szeminárium, gyakorlati jegy)
3. Választott speciális kurzus 1-4 (1-4. félév, 4x5 kredit, heti 2 óra, szeminárium, gyakorlati jegy)
Kutatómunka (55 kredit)
Kutatómunka 1-4 (1-4. félév, 15+10+15+15 kredit, heti 2 óra, önálló vizsga, beszámoló ötfokozatú)
Beszámoló (5 kredit)
Beszámoló 1 (2. félév, 5 kredit, heti 2 óra, önálló vizsga, beszámoló ötfokozatú)
Komplex vizsga (0 kredit)
Komplex vizsga (4. félév, 0 kredit, heti 2 óra, önálló vizsga, szigorlat)
II. szakasz (120 kredit)
Kutatómunka (60 kredit)
Kutatómunka 5-8 (5-8. félév, 4x15 kredit, heti 2 óra, önálló vizsga, beszámoló ötfokozatú)
Publikáció és prezentáció (24 kredit)

Publikáció és prezentáció 1-4 (5-8. félév, 4x6 kredit, heti 2 óra, önálló vizsga, beszámoló
ötfokozatú)
Beszámoló (20 kredit)
Beszámoló 2-5 (5-8. félév, 4x5 kredit, heti 2 óra, önálló vizsga, beszámoló ötfokozatú)
További kutatómunka / Oktatás (16 kredit)
További kutatómunka / Oktatás (5-8. félév, 4x4 kredit, heti 2 óra, konzultációs gyakorlat, beszámoló
ötfokozatú)
2. A doktori iskola keretében meghirdetett doktori témák
•
•
•
•
•
•
•

A komparatisztika jelentős képviselői a magyar és külföldi irodalomtudományban
Irodalom és társművészetek
Irodalomtudomány és társtudományok
Regionális problémák
A kulturális emlékezet
Szóbeliség, írásbeliség, mnemotechnika
Interkulturális hermeneutika

3. A doktori iskola kutatási területei
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tárgy-, motívum- és szimbólumtörténet
Irodalomtudományi iskolák − komparatisztikai aspektusból
Az intertextualitás kérdései
Irodalom- és művészetelmélet
Közép- és Kelet-Európai irodalom és kultúra
Olvasási praxisok
Az irodalom határvidéke (divat, popularitás, tömegmédiumok, hipertext)
Összehasonlító színháztörténet és -tudomány
Két- és többnyelvűség
Multikulturalitás
A teátralitás és performativitás elméletei
Technika és humánum
Retorika, poétika, esztétika

