
Tétel Leírás 

Kar Történelem és Filozófia 
Intézet Magyar Történeti Intézet 
Helyszám az álláskeretben 20 
Fokozat Adjunktus 
Az álláshoz/a kutatási 
területekhez illeszkedő 

tantárgyak megnevezése, 
ahogyan az álláskeretben 
szerepel 

1.Örökség és kulturális emlékezet – MA szint; 2.Erdély 
története (újkor) – BA szint; 3.Könyvtörténet – BA szint; 
4.Hétköznapi élet Erdélyben (18-19. század) – BA szint; 

Szakterület Történelem 
A meghirdetett állás leírása 20. adjunktusi állás, Magyar Történeti Intézet.  

Az állás Erdély újkori történetével, az újkori hétköznapi élettel, 
az épített és szellemi kulturális örökséggel kapcsolatos, és 
kultúrtörténeti ismereteket feltételez, valamint didaktikai és 
tudományos kutatói készségeket. 

A meghirdetett adjunktusisi 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 állás keretébe 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 2020 január 28, de. 10.00 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 előadás tartása 2021 január 28-án de. 10.00 
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 75%-al, a bemutatott előadás 

pedig 25% -al járul 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 

Témakörök:  
A kulturális és természeti örökség nemzetközi szabványai  

A szellemi örökség és az élő nemzeti kincstár  

II. Rákóczi Ferenc ábrázolása a magyar történetírásban   
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A versenymódszertan leírása A versenyvizsga a következő részekből áll: 

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

minden pályázóra 30 perc jut.  
 

Ábécé sorrendben, minden pályázónak tartania kell egy 
legkevesebb 30 perces előadást a vizsgabizottság által 
kijelölt résztémáról. A pályázók a megadott témakörökből 

és szakirodalom felhasználásával tarthatják meg 
előadásaikat magyar nyelven. 

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 

         


