
Tétel Leírás 
Kar Történelem és Filozófia 
Intézet Magyar Történeti Intézet 
Helyszám az álláskeretben 34 
Fokozat Tanársegéd 
Az álláshoz/a kutatási 
területekhez illeszkedő 
tantárgyak megnevezése, 
ahogyan az álláskeretben 
szerepel 

1. Az egyetemes középkor története (szeminárium) – 
BA szint; 2. Magyar paleográfia (szeminárium) – BA 
szint; 3. Genealógia, heraldika és családi levéltárak 
(szeminárium) – BA szint; 4. A szakdolgozatok 
előkészítése (módszertani szemnárium) – BA szint; 

Szakterület Történelem 
A meghirdetett állás leírása 34. tanársegédi állás, Magyar Történeti Intézet.  

Az állás az egyetemes középkor történetével, családtörténetben, 
címertanban, családi levéltárakban való ismereteket és magyar 
paleográfiában való, valamint didaktikai és tudományos 
kutatói készségeket. 

A meghirdetett tanársegédi állás elfoglalásához szükséges 
feltételek a következők: 

- A pályázónak rendelkeznie kell a történettudományok doktora 
tudományos fokozattal 

-A pályázónak az álláskeretben foglalt tantárgyaknak megfelelő 
tudományos publikációkkal kell rendelkeznie     

- Egész tudományos tevékenységének szoros kapcsolatban kell 
állnia az álláskeretben szereplő tantárgyakkal. 

- A pályázónak meg kell felelnie a felsőoktatási 
minőségbiztosítás előírásainak, kutatásiá és tanácsadói 
programokat kell kezdeményeznie.  

- Az oktatás nyelvének (magyar) alapos ismeretéről kell 
tanúbizonyságot tennie, valamint e nyelv tudományos szinten 
való használatáról úgy szóban, mint a közölt írásaiban. 

Munkakör Az álláshoz tartozó feladatkör: 

A pályázónak az álláskeretébe tartozó tantárgyakat az európai 
normáknak megfelelően kell oktatnia; fogadóórákat kell 
tartania, melyek keretében az államvizsga- és mesteri-
dolgozatok irányítását kell végeznie; részt kell vennie az Intézet 



kutatási programjaiban, hazai és nemzetközi szinten is jegyzett 
folyóiratokban és kötetekben kell közölnie. 

Az előadás időpontja 2022 február 3, de. 9.00 óra 
Az előadás helyszíne B.B.T.E, Nemzeti Történeti Intézet, Kolozsvár, Napoca u. 11, Jakó 

Zsigmond (109-es) terem  
A versenyvizsga próbái, a 
bemutatók időpontja és 
helyszíne (Kar/Intézet címe és 
terem)) 

A versenyvizsga próbái: 

1. a pályázó dossziéjának a felmérése  

2. egy rövid szeminárium tartása 2022. február 3-án de. 
9.00 órától a B.B.T.E. Nemzeti Történeti Intézetének 
Napoca u. 11. sz. alatti épületének Jakó Zsigmond (109-
es) termében. 

3. írásbeli vizsga tartása 2022. február 3-án de. 11.00 
órától a B.B.T.E. Nemzeti Történeti Intézetének Napoca 
u. 11. sz. alatti épületének Jakó Zsigmond (109-es) 
termében. 

 

A versenyvizsga-bizottság, 48 órával a vizsga kezdete előtt, az 
előzetesen meghatározott témakörök és a könyvészet alapján kijelöl egy 
előadás-témát, amit e-mailen keresztül közölnek a pályázóval és a kari 
honlapra is kifüggesztik.  

 

A pályázó tudományos teljesítménye, a bemutatott szeminárium és az 
írásbeli vizsga eredménye egyenlő arányban járulnak hozzá a végső 
osztályzathoz.  A tudományos teljesítmény felmérésekor a pályázó(k) 
publikációinak minőségét és azoknak az álláskeretben található 
tantárgyakhoz való viszonyulása lesz figyelembe véve. 

A szóbeli vizsgának (előadásnak) lekevesebb 30 percet kell tartania és 
azt, kötelező módon, a vizsgabizottság tagjainak, illetve a közönség 
köréből feltett kérdéseknek kell követniük.   

A versenyvizsgához szükséges 
tematika és bibliográfia 

1. Szóbeli vizsga – szeminárium bemutatása 

 

Témakörök:  

A kora középkor kultúrája; A kereszténység és az egyház az érett 
középkorban A középkori város; A reformáció, Íróanyagok a 



középkorban és kora újkorban; Kora újkori magyar szövegek átírásának 
kérdései; Heraldikai ismeretek; A szakdolgozat-írás kérdései. 

 

Szakirodalom: 

A művészet története. A korai középkor. A gótika és a Távol-Kelet. 
Budapest, 1988, 1992, Corvina. 

Benevolo, Leonardo: A város Európa történetében. Budapest, Atlantisz, 
1994. 

Chadwick, Owen: A reformáció, Osiris, Budapest, 1998.  

Fügedi Erik: Kolduló barátok, polgárok, nemesek, Magvető Könyvkiadó, 
Budapest, 1981. 

Klaniczay Gábor (szerk.): Európa ezer éve: A középkor. I-II. kötet. 
Budapest, 2004, Osiris. 

Le Goff, Jacques: Az értelmiség a középkorban. Ford. Klaniczay Gábor. 2. 
átdolgozott kiadás. Budapest, 2000, Osiris. 

MacCullock, Diarmaid: A reformáció története, Európa kiadó, Budapest, 
2011. 

Pirenne Henri: Orașele evului mediu, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2000. 

Southern, R. W.: A nyugati társadalom és az egyház a középkorban. 
Budapest, Gondolat, 1987. 

Zarnecki, George: Kolostorok, szerzetesek, barátok. Ford. Sarodi Tibor. 
Budapest, 1986, Corvina 

Bak Borbála: A XVI-XVIII. századi magyar nyelvű források kiadásának 
kérdései. Fons 7.1 (2000): 91-146. 

Bessenyei József – Horváth Zita – Tóth Péter – Tringli István: Latin – 
magyar – német paleográfiai szöveggyűjtemény. Budapest, 2006. 
https://mek.oszk.hu/04800/04866/04866.pdf 

Jakó Zsigmond: ’Az erdélyi papírmalmok feudalizmus kori történetének 
vázlata’. Levéltári Közlemények 60 (1989): 3-55. 



Bertényi Iván: Új magyar címertan. Budapest, 1993. 

Jakó Zsigmond: “Filigrane transilvănene din secolul al XVI-lea”. Studia 
Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia 13.1 (1968): 3-19. 

Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? 3. kiad. Bp., 1996, 
Gondolat.  

 
Fercsik Erzsébet: Dolgozatírás - felsőfokon. Bp., 2002, Krónika Nova. 

2. Írásbeli vizsga  

Témakörök:  

A kora középkor kultúrája, A kereszténység és az egyház az érett 
középkorban; A középkori város; A reformáció; Íróanyagok a 
középkorban és kora újkorban;  Kora újkori magyar szövegek átírásának 
kérdései;  A szakdolgozat-írás kérdései. 

Szakirodalom: 

A művészet története. A korai középkor. A gótika és a Távol-Kelet. 
Budapest, 1988, 1992, Corvina. 

Benevolo, Leonardo: A város Európa történetében. Budapest, Atlantisz, 
1994. 

Chadwick, Owen: A reformáció, Osiris, Budapest, 1998.  

Fügedi Erik: Kolduló barátok, polgárok, nemesek, Magvető Könyvkiadó, 
Budapest, 1981. 

Klaniczay Gábor (szerk.): Európa ezer éve: A középkor. I-II. kötet. 
Budapest, 2004, Osiris. 

Le Goff, Jacques: Az értelmiség a középkorban. Ford. Klaniczay Gábor. 2. 
átdolgozott kiadás. Budapest, 2000, Osiris. 

MacCullock, Diarmaid: A reformáció története, Európa kiadó, Budapest, 
2011. 

Pirenne Henri: Orașele evului mediu, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2000. 



Southern, R. W.: A nyugati társadalom és az egyház a középkorban. 
Budapest, Gondolat, 1987. 

Zarnecki, George: Kolostorok, szerzetesek, barátok. Ford. Sarodi Tibor. 
Budapest, 1986, Corvina 

Bak Borbála: A XVI-XVIII. századi magyar nyelvű források kiadásának 
kérdései. Fons 7.1 (2000): 91-146. 

Bessenyei József – Horváth Zita – Tóth Péter – Tringli István: Latin – 
magyar – német paleográfiai szöveggyűjtemény. Budapest, 2006. 
https://mek.oszk.hu/04800/04866/04866.pdf 

Jakó Zsigmond: ’Az erdélyi papírmalmok feudalizmus kori történetének 
vázlata’. Levéltári Közlemények 60 (1989): 3-55. 

Bertényi Iván: Új magyar címertan. Budapest, 1993. 

Jakó Zsigmond: “Filigrane transilvănene din secolul al XVI-lea”. Studia 
Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia 13.1 (1968): 3-19. 

Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? 3. kiad. Bp., 1996, 
Gondolat.  

Fercsik Erzsébet: Dolgozatírás - felsőfokon. Bp., 2002, Krónika Nova. 

A versenymódszertan leírása A versenyvizsga a következő részekből áll: 

- A pályázók dossziéinak vizsgálata 
- A megadott témakörből egy szeminárium tartása – 

minden pályázóra 30 perc jut.  
- Írásbeli vizsga a megadott tematikából. 

 

Ábécé sorrendben, minden pályázónak tartania kell egy 
legkevesebb 30 perces szemináriumot a vizsgabizottság 
által kijelölt résztémáról. A pályázók a megadott 
témakörökből és szakirodalom felhasználásával 
tarthatják meg előadásaikat magyar nyelven. 

Minden pályázónak írásbeli vizsgást kell tennie abizottság 
által a megadott témakörökből kiválasztott résztémából.  

A versenyvizsgabizottság felméri a pályázók eddigi 
tudományos tevékenységét.  



A szeminárium, az írásbeli vizsga és a tudományos 
tevékenység egyenlő arányban számít bele a végső 
osztályzatba.  

Intézetigazgató, 

        Dr. Nagy Róbert Miklós egy. docens 

         

 




