
 

 

 

A VERSENYVIZSGÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Tétel Leírás 
Kar Történelem és Filozófia 
Intézet Magyar Történeti Intézet 
Helyszám az álláskeretben 15 
Fokozat Adjunktus 
Az álláshoz/a kutatási 
területekhez illeszkedő 
tantárgyak megnevezése, 
ahogyan az álláskeretben 
szerepel 

1. Bevezetés az egyetemes ókor történetébe (szeminárium) – 
alapképzés; 2. Kultúra és civilizációtörténet (előadás és 
szeminárium) – alapképzés; 3. Muzeológia: a kulturális 
örökség kutatása és hasznosítása (kutatási szeminárium) – 
magiszteri; 4.  Szakelőadás (I): Régészettörténet - 
alapképzés; 

Szakterület Történelem 
A meghirdetett állás leírása Meghatározatlan időre szóló egyetemi adjunktusi állás, a 

Magyar Történeti Intézet álláskeretében 15-ös 
helyszámmal szerepel. Az állás a következő szakterületre 
vonatkozó tudományos ismereteket feltételezi: 
ókortörténet, római régészet, régészettörténet, muzeológia, 
kultúra- és civilizációtörténet. 

A meghirdetett egyetemi adjunktusi állás elfoglalásához 
szükséges kritériumok: 

- A pályázónak kell rendelkeznie az állás tantárgyainak 
megfelelő tudományos publikációkkal (a tantervnek és az 
intézet álláskeretének megfelelően). A pályázó tudományos 
tevékenysége és a meghirdetett állás tantárgyai között 
szoros összefüggésnek kell lennie. 

- A pályázónak be kell tartania a felsőoktatás minőségét 
biztosító normákat, támogatnia kell a tudományos 
kutatási és konzultációs programokat; 

- A pályázónak bizonyítania kell az oktatási nyelv 
(magyar) akadémiai szintű ismeretét írásban (az oktatási 
nyelven megjelent tudományos közlemények) és szóban. 



Munkakör Az álláshoz tartozó feladatkör: A pályázó köteles a 
meghirdetett állásnak és az európai egyetemi 
standardoknak megfelelő didaktikai tevékenységet 
folytatni; konzultációkat és alapképzés, mesteri és doktori 
témavezetést végezni; az Intézet tudományos 
programjában részt venni, hazai szinten és nemzetközileg 
elismert folyóiratokban és kötetekben publikálni. 

Az előadás időpontja 2022. január 26, de. 9.00 óra 
Az előadás helyszíne B.B.T.E, Nemzeti Történeti Intézet, Kolozsvár, Napoca u. 11, 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 magyar nyelvű előadás tartása 2022. január 
26-án de. 9.00 órától a B.B.T.E. Nemzeti Történeti 
Intézetének Napoca u. 11. sz. alatti épületének Jakó 
Zsigmond (109-es) termében. 

A vizsga részét képezik kötelező érvénnyel a bizottság és / 
vagy a hallgatóság által feltett kérdések. 

A pályázó tudományos tevékenységét bemutató dosszié 
75%-os súllyal, a megtartott előadás pedig a bizottsági tagok 
által egyéni értékelő referátumban javasolt végső jegy 
összetételében 25%-os súllyal rendelkezik. A tudományos 
tevékenység elbírálásában a publikációk minősége össze 
lesz vetve a meghirdetett állás oktatási vagy kutatási 
normáival. 

A versenyvizsgához szükséges 
tematika és bibliográfia 

Témakörök:  

1. A Római Birodalom államapparátusa a principátus 
korában 

2. A római hadsereg struktúrája a Kr. u. 1 és a Kr. u. 3. 
század közepe között 

3.  A római kézműipari termelés és távkereskedelem a Kr. u. 
1 és a Kr. u. 3. század közepe között 

4. A római Dacia Limese és hadserege 
5. Az európai régészet története a középkor és a 20. század 

között 
 

Szakirodalom: 



1. Alföldy Géza: Római társadalomtörténet, Budapest 2000. 
2. Ardevan, Radu: Viața municipală în Dacia romană, 

Timişoara 1998. 
3. Birley, Anthony R.: Hadrian, București 2007. 
4. Borhy László (szerk.): Római történelem 

szöveggyűjtemény, Budapest 1998. 
5. Erdkamp, Paul: The Roman army and the economy, 

Amsterdam 2002. 
6. Ferenczy Endre – Maróti Egon – Hahn István: Az ókori 

Róma története, Budapest 1998. 
7. Gabler, Dénes: Terra Sigillata, a rómaiak luxuskerámiája, 

Museion sorozat 6, Budapest 2006. 
8. Goldsworthy, Adrian – Haynes, Ian (eds.), The Roman 

Army as a Community, Journal Roman Arch. Supp. Ser. 
34, Portsmouth, Rhode Island 1999. 

9. Ioan Piso (Hrsg.): Die Römischen Provinzen. Begriff und 
Gründung, Cluj-Napoca 2008. 

10. Johnson, Anne: Roman Forts of the 1st and 2nd centuries 
AD in Britain and the German provinces, London 1983. 

11. Jones, A. H. M.: Augustus, Budapest 1976. 
12. Junkelmann, Markus: Panis militaris. Der Ernährung des 

römischen Soldaten oder Grundstoff der Macht, Mainz 
1997. 

13. Kayser, H., A régészet rövid története, Budapest 1966. 
14. Peacock, D. P.S. – Williams D.F.: Amphorae and the 

Roman economy: an introductory guide, London 1986. 
15. Roth, Jonathan P.: The logistics of the Roman army at war 

(264 BC – AD 235), Leiden, Boston, Köln 1999. 
16. Székely Melinda, Kereskedelem Róma és India között, 

Szeged 2008.  
17. Trigger, Br., A History of Archaeological Thought, 

Cambridge 1989. 
18. Vincze Z., A kolozsvári régészeti iskola a Pósta Béla-

korszakban (1899-1919), Kolozsvár 2014. 
19. Visy Zs., (főszerk.), Magyar régészet az ezredfordulón, 

Budapest 2003. 
20. Whittaker, Ch. R.: Rome and its Frontiers: the Dynamics 

of Empire, London and New York 2004. 

A versenymódszertan leírása A versenyvizsga a következő részekből áll: 

- A pályázók dossziéinak vizsgálata 
- A megadott témakörből egy legkevesebb 30 perces 

magyar nyelvű előadás tartása 
Ábécé sorrendben, minden pályázónak tartania kell egy 
legkevesebb 30 perces előadást az általa választott 
résztémáról. A pályázók a megadott témakörökből és 



szakirodalom felhasználásával tarthatják meg 
előadásaikat magyar nyelven. 

A versenyvizsgabizottság a meghirdetett témakörök és 
bibliográfia alapján meghatározza a vizsgaelőadás témáját 
és ezt a vizsga előtt 48 órával közli a pályázóval/pályázókkal 
a Történelem és Filozófia Kar hirdetőtábláján és honlapján, 
a közzététel dátumának és időpontjának megemlítésével és 
a versenybizottság elnökének az aláírásával. 

A versenyvizsgabizottság felméri a pályázók 
publikációinak listáját, ami a végső osztályzat 75%-át 
teszi ki. 

A megtartott előadás 25%-kal járul hozzá a végső 
osztályzathoz. 

 

Intézetigazgató, 

        Dr. Nagy Róbert Miklós egy. docens 

 


