
Szegedi Tudományegyetem 
Történelemtudományi Doktori Iskola

FELVÉTEL
az SZTE Jelenkortörténeti Doktori Programjába

A Szegedi Tudományegyetem Történettudományi Doktori Iskolájában újonnan indult Jelenkortörténeti és 

Összehasonlító Történettudományi Doktori (PhD) Program felvételt hirdet a 2015/2016-os tanévre.   

A jelenkortörténet – vagyis az 1914 utáni idõszak – a magyarországi és a nemzetközi történetírás dinamikus, folyamatosan 

jelentõs új eredményeket és megközelítéseket hozó, vitákkal teli kutatási területe. Nem csak a szakemberek, hanem 

a szélesebb közvélemény is kiemelt érdeklõdéssel kíséri a 20. század történetét, s ez a figyelem az utóbbi idõben sem lankad, 

hanem inkább növekszik. Számos olyan – például a nemzettudat és a társadalmi kohézió alakulása, vagy a magyar társada-

lomnak a tágabb európai környezetébe való sikeres beilleszkedése szempontjából fontos – problémája van a 20. századi 

magyar történelemnek, mely eddig nem kapott megfelelõ figyelmet, vagy amelynek az eddigiektõl eltérõ vizsgálata szük-

séges.

A Program az elsõ világháborútól napjainkig terjedõ idõszak magyar és egyetemes történelmével illetve annak egyes 

szakaszaival foglalkozó doktori hallgatókat fogad. 

A Program néhány további jellemzõje:

?nem csupán a politikatörténet, hanem a társadalom- és gazdaságtörténet, valamint az eszmetörténet területén és 

további témákban is készíthetõk disszertációk; 

?széleskörû elméleti és módszertani felkészítést is igyekszik nyújtani a hallgatóknak, s megismertet a jelenkortörténet 

sajátos szemléleti jellemzõivel;

?különös hangsúlyt fektet a kapcsolódó hazai és nemzetközi szakmai és közéleti viták tárgyalására; 

?bár a doktori hallgatók nagyobbik része nyilvánvalóan nem az összehasonlító módszerrel dolgozik, de az 

összehasonlítás fontos eszközét jelentheti a jelenkortörténet-írásnak, így ennek alapvetõ fogásaival is 

megismerkedhetnek a hallgatók;

?a képzés résztvevõi egyéni érdeklõdésüknek megfelelõ tevékenységekért (pl. levéltári vagy múzeumi gyakorlat) is 

krediteket kaphatnak;

?az oktatásban és a jelöltek szakmai irányításában a szegediek mellett neves más hazai és külföldi szakemberek is részt 

vesznek;

?örömmel látjuk az egyéni felkészüléssel fokozatot szerezni kívánó tapasztaltabb kollégákat is.

A Program vezetõje: Tomka Béla, az MTA Doktora, egyetemi tanár. 

A Program részletes leírása és a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók megtalálhatóak a Doktori Iskola weboldalán: 

http://hist.bibl.u-szeged.hu/

További információkkal szívesen szolgál Tomka Béla (tomka@hist.u-szeged.hu) illetve a program titkára, Pihurik Judit 

(j.pihurik@gmail.com).


