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VERSENYVIZSGÁRA VONATKOZÓ NYILVÁNOS ADATOK 

Elnevezés Leírás 

Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar  

Intézet Újságírás és Digitális Média Intézet 

Száma az álláskeretben 15 

Beosztás Egyetemi docens 

Tantárgyak/kutatási területek, az álláskeret 

szerint  

Nyilvánosságtörténet (magyar nyelven); 

A kommunikáció szematikája (magyar nyelven);  

Sajtófordítás (magyar nyelven). 

Tudományterület Kommunikációtudomány 

A meghirdetett állás leírása Egyetemi docens 15. Nyilvánosságtörténet (magyar 

nyelven, 3,25 konvencionális óra az Alkalmazott 

médiatudományok mesteri programban); A 

kommunikáció szemantikája (magyar nyelven, 3,25 

konvencionális óra az Alkalmazott 

médiatudományok mesteri programban); 

Sajtófordítás (magyar nyelven, 2,57 konvencionális 

óra az Újságírás alapképzés programban, magyar 

nappali tagozaton);  

Az állásban szerepel továbbá tudományos 

tevékenység (490 óra), társadalmi jellegű 

tevékenység (490 óra) 

Feladatok Didaktikai norma: A nyilvánosság modelljei 

(magyar nyelven); A kommunikáció szematikája 

(magyar nyelven); Sajtófordítás (magyar nyelven). 

Szakdolgozatok és disszertációk elkészítésének 

irányítása; A tanmenetek és tantárgylapok 

elkészítése az oktatott tárgyaknak; A tantervben 

szereplő egyéb oktatási, gyakorlati és tudományos 

kutatási tevékenység; Tutoriális tevékenység, 

szaktanácsadás; Bizottságokban való részvétel az 

oktatás érdekében; Kutatási norma; Tudományos 

kutatás eredményeinek közlése a tudományterület 

szakfolyóirataiban; Kutatási projektekben való 

részvétel 
Az előadás/szóbeli vizsga időpontja 2021. január 29, 12.00 óra 

Az előadás/szóbeli vizsga helyszíne 

(Kar/intézet címe és terem) 
A BBTE Politika-, Közigazgatás- és 



Kommunikációtudományi Kar székhelye, 

Kolozsvár, str. Minerilor, Nr.85, Tanárok Klubja 

Vizsga menete, időpontja és helyszíne 

(Kar/intézet címe és terem) 
A dosszié elbírálása és egy nyilvános előadás, 

melyben a jelölt vázolja a legfontosabb korábbi 

szakmai eredményeit és a karrier fejlesztési tervét, 

melyet a bizottság és a közönség kérdései követnek.  

Dátum: 2021. január 29, időpont 12.00 óra, Helyszín: 

A BBTE Politika-, Közigazgatás- és 

Kommunikációtudományi Kar székhelye, 

Kolozsvár, str. Minerilor, Nr.85, Tanárok Klubja 

A vizsga tematikája és könyvészete Tematika: Nyilvánosságtörténet (A nyilvánosság 

meghatározása történelmi korok szerint, a 

nyilvánosság típusai, A nyilvánosság átalakulása az 

internet korában) A kommunikáció szemantikája 

(A mediális tér és a kommunikáció fejlődése, a 

sajtónyelv szemantikája, Kommunikáció a 

médiában a televízió és az internet korában); 

Sajtófordítás (A fordítás elmélete és gyakorlata, 

Szakfordítás, A sajtófordítás sajátosságai) 

Szilágyi-Gál Mihály. Az internet mint anarchia. 

Médiakutató, 2015. nyár. Magyari Tivadar: A romániai 

magyar média. Médiakutató, 2000 ősz, Kovács András 

Bálint. Mozgóképelemzés, Budapest: Korona, 2009. 

Zielinski, Siegfried: Audiovíziók. A mozi és a televízió, 

mint a történelem közjátékai. Budapest, Ráció, 2009; 

Wisinger István: A televízió háborúba megy. 

PrintXBudavár Kft., Budapest, 2008, Terestyéni Tamás: 

Kommunikációelmélet a testbeszédtől az internetig. Akti-

Typotex, Budapest, 2006. Tasnádi Kata: Sajtó és fotó a 

sajtófotó előtt. Médiakutató, 2014. tél; B. Bernát István, 

Pais Károlyné, Rétfalvi Györgyi, Szilágyi Erzsébet, Turi 

László: Média, kultúra, kommunikáció. Libri, Budapest, 

2012. Jenei Ágnes: Neotelevízió: válság vagy megújulás. 

Médiakutató, 2006 tavasz. Istvánffy András: A 

terrorizmus mint rituális kommunikáció. Beszélő, 2005. 



augusztus. Habermas, Günther: A társadalmi 

nyilvánosság szerkezetváltozása. Gondolat Kiadó, 

Budapest, 1971. Klaudy Kinga: Bevezetes a fordítas 

elmeletebe. Budapest, 1998. Szűts Zoltán: Online. Az 

internetes kommunikáció és média története, elmélete és 

jelenségei. Wolters Kluwer, Budapest, 2018. Barkóczi 

Janka: Ezerszemű filmhíradó – Vizuális propaganda 

Magyarországon 1930– 1944. L’Harmattan, Budapest, 

2017. 

 

A versenyvizsga menetének leírása A versenyvizsgát az aktualizált 1/2011 sz. Nemzeti 

Oktatási Törvény, a felsőoktatási didaktikai és 

kutatási állások betöltésének módszertanának 

jóváhagyásáról szóló 457/2011 sz. módosított 

kormányrendelet, a kutatási-fejlesztési személyzet 

besorolásáról szóló 319/2003 törvény, valamint a 

BBTE didaktikai állásainak elfoglalásáról szóló 

szabályzat szerint szervezik.  

1.Javasolják a didaktikai állás meghirdetését az 

intézeti gyűlésen, a kari tanács láttamozza a 

javaslatot, majd a BBTE szenátusa jóváhagyja. 2. A 

meghirdetett állásokat nyilvánosságra hozzák a 

megfelelő előírások szerint, beleértve közlésüket a 

BBTE honlapjain. 3. Létrehozzák a versenyvizsga 

bizottságokat, a kari tanács láttamozza és a BBTE 

szenátusa jóváhagyja ezeket. 4. A jelöltek elkészítik 

és beadják a jelentkezési dossziét a versenyvizsga 

időbeosztása szerint. 5. A versenyvizsga bizottsága 

tájékoztatja a jelölteket a nyilvános előadásról. 6. A 

jelöltek megtartják a nyilvános előadást a 

meghatározott időpontban és helyen. 7. A 

versenyvizsga bizottsága ellenőrzi a részvétel 

feltételeinek teljesítését, elbírálja a beadott dossziét, 

elbírálja az előadást és elkészíti a jelöltek 

felmérésének jelentését. 8. A bizottság továbbítja a 

jelentést a kar vezetőségének. 9. A kar vezetősége 

megtárgyalja a jelentéseket, melyeket titkos 

szavazással hagy jóvá. 10. A BBTE szenátusa 

ellenőrzi a saját módszertanában megjelölt eljárás 



betartását és jóváhagyja vagy elutasítja a jelentést.  
 

Prof. Dr. Elena Abrudan 

 


