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I. A doktori iskola/doktori oktatási program megnevezése: 

Történelemtudományok Doktori Iskola / Új- és jelenkori egyetemes történeti 

doktori oktatási program 

 

Tudományág megnevezése: Történelemtudomány  

Képzési forma: Doktori (PhD) képzés 

Képzési cél: A tudományos fokozat megszerzésére való felkészítés. A legújabb 

kutatásmódszertan elsajátítása, felkészítés szakmai konferenciákon való részvételre, 

lehetőség szerint felsőoktatási gyakorlat megszerzése. 

Képzési idő: 6 félév 

Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. 

Finanszírozás: államilag támogatott, illetve költségtérítéses képzés 

A képzésbe történő belépés követelménye: legalább jó rendű M.A./ egyetemi diploma és 

felvételi vizsga 

Nyelvi követelmények: egy államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsga 

A képzés zárul: abszolutórium 

Az abszolutóriumhoz szükséges kreditek száma: 180 

Kreditszerzés módja / moduljai: tanulmányi munkával, tudományos kutatómunkával, 

megszerzendő, oktatói tevékenységgel megszerezhető kreditek 

A doktori iskolai képzés felelőse: Dr. Székely Gábor DSc., egyetemi tanár a doktori 

iskola vezetője 

 

II. A képzésért felelős kar megnevezése: Bölcsészettudományi Kar 

III. Doktori oktatási program (tanterv, félévek, tanegységek megnevezése, 

kötelező, választható, óraszám, ismételhetőség, az értékelés módja, kredit 

érték) 

Doktori oktatási program vezetője: Dr. Balogh András DSc., egyetemi tanár 

 

A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja: P/TÖ/JKE 

 

IKM - Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit:112, teljesítendő 

tárgy:16db) 

 

                                                  
P/TÖ/JKE-1: Kötelező tanegységek 1789-1918:  

Bevezetés a könyv- és levéltári (elektronikus) források használatába 

7 kredit, kötelező, nem ismételhető 

 

P/TÖ/JKE-2: Kötelező tanegységek 1789-1918:  

A történetírás fő irányzatai, historiográfia 

7 kredit, kötelező, nem ismételhető 

 

P/TÖ/JKE-3: Kötelező tanegységek 1789-1918:  

Műhelyszeminárium: a korszak politika- és diplomáciatörténete 

7 kredit, kötelező, nem ismételhető 

 

P/TÖ/JKE-4: Kötelező tanegységek 1919-2004:  

Bevezetés a könyv- és levéltári (elektronikus) források használatába 

7 kredit, kötelező, nem ismételhető 
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P/TÖ/JKE-5: Kötelező tanegységek 1919-2004:  

A történetírás fő irányzatai, historiográfia 

7 kredit, kötelező, nem ismételhető 

 

P/TÖ/JKE-6: Kötelező tanegységek 1919-2004:  

Műhelyszeminárium: a korszak politika- és diplomáciatörténete 

7 kredit, kötelező, nem ismételhető 

 

P/TÖ/JKE-7/A: Szabadon választható tanegységek (19. század):  

A politikatörténet fő kérdései I. 

7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető  

 

P/TÖ/JKE-8/A: Szabadon választható tanegységek (19. század):  

Modern politológiai ideológiák I. 

7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető  

 

P/TÖ/JKE-9/A: Szabadon választható tanegységek (19. század):  

Európa története I. 

7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető  

 

P/TÖ/JKE-7/B: Szabadon választható tanegységek (20. század):  

A politikatörténet fő kérdései I. 

7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető 

 

P/TÖ/JKE-8/B: Szabadon választható tanegységek (20. század):  

Modern politikai ideológiák I. 

7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető 

 

P/TÖ/JKE-9/B: Szabadon választható tanegységek (20. század):  

Európa története I. 

7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető  

 

P/TÖ/JKE-10/A: Szabadon választható tanegységek (19. század):  

A politikatörténet fő kérdései II. 

7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető  

 

P/TÖ/JKE-11/A: Szabadon választható tanegységek (19. század):  

Modern politikai ideológiák II. 

7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető  

 

P/TÖ/JKE-12/A: Szabadon választható tanegységek (19. század):  

Európa története II. 

7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető  

 

P/TÖ/JKE-10/B: Szabadon választható tanegységek (20. század):  

A politikatörténet fő kérdései II. 

7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető  
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P/TÖ/JKE-11/B: Szabadon választható tanegységek (20. század):  

Modern politikai ideológiák II. 

7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető  

 

P/TÖ/JKE-12/B: Szabadon választható tanegységek (20. század):  

Európa története II. 

7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető  

 

P/TÖ/JKE-13/A: Szabadon választható tanegységek (19. század):  

Társadalomtörténet I. 

7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető  

 

P/TÖ/JKE-14/A: Szabadon választható tanegységek (19. század):  

Az Európán kívüli világ 

7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető  

 

P/TÖ/JKE-13/B: Szabadon választható tanegységek (20. század):  

Társadalomtörténet I. 

7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető 

 

P/TÖ/JKE-14/B: Szabadon választható tanegységek (20. század):  

Az Európán kívüli világ 

7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető 

 

P/TÖ/JKE-15/A: Szabadon választható tanegységek (19. század):  

Diplomáciatörténet 

7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető 

 

P/TÖ/JKE-16/A: Szabadon választható tanegységek (19. század):  

Társadalomtörténet II. 

7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető  

 

P/TÖ/JKE-15/B: Szabadon választható tanegységek (20. század):  

Diplomáciatörténet 

7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető 

 

P/TÖ/JKE-16/B: Szabadon választható tanegységek (20. század):  

Társadalomtörténet II. 

7 kredit, Szabadon választható, korlátlan számban ismételhető  

 

P/TÖ/JKE-17: Konzultáció 

7 kredit, Szabadon választható, ismételhető  
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TM - Tudományos modul (megszerezhető kredit: korlátlan, ebből 3 publikáció 

kötelezően teljesítendő) 

Kód Tudományos tevékenység/ 

típus 

Feltétel Kredit 

P/TÖ/JKE-

20 

Publikáció / 

tanulmányírás I. 

kötelező  

 P/TÖ/JKE-20/A Kisebb terjedelmű magyar 8 

 P/TÖ/JKE-20/B Nagyobb terjedelmű magyar 12 

 P/TÖ/JKE-20/C Idegen nyelvű 16 

P/TÖ/JKE-

21 

Publikáció / 

tanulmányírás II. 

kötelező  

 P/TÖ/JKE-21/A Kisebb terjedelmű magyar 8 

 P/TÖ/JKE-21/B Nagyobb terjedelmű magyar 12 

 P/TÖ/JKE-21/C Idegen nyelvű 16 

P/TÖ/JKE-

22 

Publikáció / 

tanulmányírás III. 

kötelező  

 P/TÖ/JKE-22/A Kisebb terjedelmű magyar 8 

 P/TÖ/JKE-22/B Nagyobb terjedelmű magyar 12 

 P/TÖ/JKE-22/C Idegen nyelvű 16 

P/TÖ/JKE-

23 

Publikáció / 

tanulmányírás IV. 

Szabadon választható, korlátlanul 

ismételhető. 

 

 P/TÖ/JKE-23/A Kisebb terjedelmű magyar (kb. 40 000 

leütés) 

8 

 P/TÖ/JKE-23/B Nagyobb terjedelmű magyar (40 000 

leütés felett) 

12 

 P/TÖ/JKE-23/C Idegen nyelvű 16 

P/TÖ/JKE-

24 

Konferencia előadás 

magyar nyelven 

Szabadon választható, korlátlanul 

ismételhető. 

6 

 P/TÖ/JKE-24/A Magyar nyelvű konferencia előadás I.  

 P/TÖ/JKE-24/B Magyar nyelvű konferencia előadás II.  

P/TÖ/JKE-

25 

Konferencia előadás 

idegen nyelven 

Szabadon választható, korlátlanul 

ismételhető. 

12 

 P/TÖ/JKE-25/A Idegen nyelvű konferencia előadás I.  

 P/TÖ/JKE-25/B Idegen nyelvű konferencia előadás II.  

P/TÖ/JKE-

26 

Szerkesztés/recenzió Szabadon választható, korlátlanul 

ismételhető. 

 

 P/TÖ/JKE-26/A kötetszerkesztés 8 

 P/TÖ/JKE-26/B recenzió 4 

P/TÖ/JKE-

27 

Tudományszervezés Szabadon választható, korlátlanul 

ismételhető. 

 

 P/TÖ/JKE-27/A Konferencia/előadóest szervezésében 

való egyszeri közreműködés 

2 

 P/TÖ/JKE-27/B Több napos konferencia 

szervezésében való közreműködés 

6 

 P/TÖ/JKE-27/C Konferencia-sorozat szervezésében 

való közreműködés 

12 
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P/TÖ/JKE-

28 

Külföldi kutatómunka Szabadon választható, korlátlanul 

ismételhető. 

 

 P/TÖ/JKE-28/A Egy hét időtartam (kb.) 4 

 P/TÖ/JKE-28/B Egy hónap időtartam (kb.) 8 

 P/TÖ/JKE-28/C Egy hónap feletti időtartam 12 

P/TÖ/JKE-

29 

Egyéb tudományos 

tevékenység 

Szabadon választható, korlátlanul 

ismételhető. 

3 

P/TÖ/JKE-

32 

Gyűjtőmunka Szabadon választható, korlátlanul 

ismételhető. 

 

 P/TÖ/JKE-32/A Az anyag szakmai értéke szerint 3 

 P/TÖ/JKE-32/B Az anyag szakmai értéke szerint 6 

P/TÖ/JKE-

33 

Oktatási segédanyag Szabadon választható, korlátlanul 

ismételhető. 

 

 P/TÖ/JKE-33/A Az anyag terjedelme és szakmai 

tartalma szerint 

3 

 P/TÖ/JKE-33/B Az anyag terjedelme és szakmai 

tartalma szerint 

6 

 

 

 

OM - Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0db) 

P/TÖ/JKE-50: Heti 2 órás szeminárium vagy előadás 

8 kredit, Szabadon választható  

 

P/TÖ/JKE-51: Heti 2 órás szeminárium vagy előadás 

8 kredit, Szabadon választható  

 

P/TÖ/JKE-52: Heti 2 órás szeminárium vagy előadás 

8 kredit, Szabadon választható  

 

P/TÖ/JKE-53: Heti 2 órás szeminárium vagy előadás 

8 kredit, Szabadon választható  

 

 

 

 

Kurzusleírás (szakirodalom ajánlás):  

 

 
P/TÖ/JKE-10/A - A politikatörténet fő kérdései (19. század) 

Az európai és az Európán kívüli világ politikai fejlődése a francia forradalomtól az első 
világháború kitöréséig. A nemzettéválás, a parlamentarizmus kérdései, a demokrácia 

kezdetei Európában, az egyes régiók összehasonlítása, a hasonló és az eltérő fejlődési utak. 

Hogyan jelennek meg ezek a kérdések az Európán kívüli világban. A hazai és a 

nemzetközi szakirodalom eredményei az említett kérdésekben. 

P/TÖ/JKE-10/B - A politikatörténet fő kérdései (20. század) 

Az európai és az Európán kívüli világ politikai fejlődése az első világháború végétől 

napjainkig. Európa területi átrendeződése az első világháború, illetve a második után. A 

dekolonizáció folyamata, az új független államok politikai élete. A demokrácia terjedése, 



6 

totalitárius diktatúrák. Az el nem kötelezettek mozgalma. Kisebbségi kérdések, 

autonómiák. Az európai integráció, a Szovjetunió összeomlása, Kelet-Európa átalakulása. 

A legújabb szakirodalmi eredmények. 

P/TÖ/JKE-11/A - Modern politikai ideológiák (19. század) 

A liberalizmus térhódítása a 19. században, a konzervatív válasz, a szociális kérdés 

jelentkezése a politikában, a szocialista mozgalom, szervezetei. Anarchizmus, és az előbbi 

áramlatok irányzatai. A nacionalizmus keletkezése, kibontakozása, nacionalizmus és 

liberalizmus, nacionalizmus és nagyhatalmi politika. Az állam szerepe, változásai a 

században, a bürokrácia. Vallások, egyházak és válaszaik a modernizáció kérdéseire. A 

legújabb kutatási eredmények. 

P/TÖ/JKE-11/B - Modern politikai ideológiák (20. század) 

Demokrácia, demokráciák: az amerikai, a nyugat-európai, kelet-európai változatok, 

hasonlóságok, eltérések. A demokrácia kérdései az Európán kívüli világban. A 

totalitáriánus állam – nácizmus, fasizmus, bolsevizmus, szovjet rendszer. Tekintélyelvű 
rendszerek Európában, Ázsiában, Afrikában, Latin-Amerikában. A liberalizmus, 

konzervativizmus, szocializmus 20. századi változatai 

P/TÖ/JKE-12/A - Európa története (19. század) 

Átmenet az ancien regimből a modern Európába, a modern Európa fogalma, a politikai, 

gazdasági társadalmi fejlődés irányai a kontinens különböző régióiban. Az egyik fő kérdés, 

az alkotmányos parlamenti rezsimek kialakulása. Hasonlóságok, eltérések a kontinens 

térségei között. Elitek, tömegek. Ipari forradalom, a modern gazdaság kialakulása, centrum 

– periféria, a gazdaság intézményei. 

P/TÖ/JKE-12/B - Európa története (20. század) 

A két háború közti Európa: demokráciák, tekintélyelvű rendszerek, totális diktatúrák. 

Közép – és Kelet-Európa átrendeződése. A második világháború. Európa megosztása 1945 

után – integrációs törekvések keleten és nyugaton. Plurális demokráciák, totalitarianizmus, 

konvergáló rendszerek. Katonai blokkok. Gazdasági válságok, kapitalista és szocialista 

gazdaságok. A Szovjetunió összeomlása, átalakulása, és rendszerváltások szatellit 

államaiban. Az Unió bővülési folyamata. 

P/TÖ/JKE-13/A - A diplomáciatörténet (19. század) 

Az európai hatalmi egyensúly rendszer jellemzıi, résztvevői. Az ötösfogat jellemzése, 

törekvései. A Szent Szövetség kora, forradalmak, nemzeti átrendeződés, Bismarck és kora, 

az európai világpolitika. Az európai gyarmatosítás, nemzetközi konfliktusok az első 
világháború előtt. Az első világháború. 

P/TÖ/JKE-13/B - A diplomáciatörténet (20. század) 

Az első világháborút lezáró békerendszer. A német kérdés a két világháború között. Az 

európai hatalmi egyensúly történetének utolsó felvonása. A második világháború 

diplomáciája. A bipólusú világ kialakulása. Hidegháborús konfliktusok. Az enyhülés 

folyamata. A német egyesítés, a Szovjetunió összeomlásával járó diplomáciai 

következmények. Balkáni konfliktusok. A dekolonizáció és a nagyhatalmi diplomácia. Az 

USA hegemón szerepben: egypólusú világ? Új nagyhatalmak megjelenése. 

P/TÖ/JKE-14/A - Társadalomtörténet (19. század) 

Az ancien regime társadalmának átalakulása – az ipari forradalom társadalmi 

következményei – középrétegesedés. A munkásosztály kialakulása, fejlődése. 

Mikrostruktúrák átalakulása – egyén, család, civil szervezetek. 

P/TÖ/JKE-14/B - Társadalomtörténet (20. század) 

Az ipari forradalom újabb szakaszainak, a politikai változásoknak, háborúknak a hatásai a 

társadalomra. Változások az egyén, a nők, férfiak helyzetében. Az elitek változásai, 

átalakulásai, mozgások a középrétegek körében, a munkásság helyzetének változásai 

Európa keleti és nyugati felében, illetve az Európán kívüli világban. 
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P/TÖ/JKE-15/A - Az Európán kívüli világ (19. század) 

A gyarmatosítás mint az európai és az Európán kívüli világ találkozásának formái. A 

gyarmatosítás története. A résztvevő európai hatalmak. Az Európán kívüli civilizációk. Az 

európai megjelenés civilizációs hatásai Afrikában, Ázsiában, Latin-Amerikában. Gyarmati 

felszabadító mozgalmak. 

P/TÖ/JKE-15/B - Az Európán kívüli világ (20. század) 

A dekolonizáció folyamata, annak politikai, társadalmi, gazdasági hatásai. Japán, Kína, 

India fejlődése. Afrika politikai rendszerei, társadalmai. Latin-Amerika átalakulása. Az 

USA és a Szovjetunió versengésének hatása az Európán kívüli világban. 

P/TÖ/JKE-2 - A történetírás fő irányzatai, historiográfia 

A főbb iskolák bemutatása, mint pozitivizmus, historizmus, az Annales iskolája, 

angolszász történeti iskolák. Nemzeti történetírás. 

 

 

P/TÖ/JKE-20-21-22-23 - Publikáció / tanulmányírás I-II-III-IV 

A doktori iskola évei alatt a hallgatóknak több tanulmányt kell publikálniuk, s ehhez a 

doktori program segítséget ad: egyrészt módszertanit, illetve a témavezetők, a programban 

résztvevő oktatók átnézik, kijavítják az elkészült dolgozatokat; másrészt publikációs 

lehetőséget biztosítunk, illetve segítünk abban, hogy a publikálásra érett dolgozatok 

valamelyik országos, illetve külföldi folyóiratban megjelenjenek. 

P/TÖ/JKE-24 -25 - Konferencia előadás magyar nyelven 

A program maga is szervez konferenciákat, hogy a doktoranduszok gyakorolják az 

előadói munkát. Meg kell tanulni röviden bemutatni a kutatási eredményeket, hiszen egy-egy 

konferencia előadás 20-25 perc. 

P/TÖ/JKE-24 -25 - Konferencia előadás idegen nyelven 

Ua. mint az előző csak valamilyen idegen nyelven. 

P/TÖ/JKE-26 – Szerkesztés, recenzió 

A doktoranduszoknak meg kell tanulniuk kötetek szerkesztését, s e munkának szakmai, 

tartalmi és technikai oldalát. Erre jó alkalmat nyújtanak a konferenciák, hiszen az itt 

elhangzott előadások írott és szerkesztett változatát meg kell jelentetni. 

P/TÖ/JKE-27 – Tudományszervezés 

A tudományszervezés egyik változata a konferenciák szervezése, ill. kötetek szerkesztése. 

Tudományszervezéshez tartozik a külföldi kapcsolatok alakítása is. 

P/TÖ/JKE-28 – Külföldi kutatómunka 

Az egyetemes történelemmel foglalkozó doktoranduszoknak nélkülözhetetlen a külföldi 

levéltárakban való kutatás. Ehhez ösztöndíjakat kell szerezni, ill. megtanulni a levéltári 

kutatás, jegyzetelés, fotózás módszereit. E kérdésekben elsősorban a témavezetőnek van 

meghatározó szerepe. 

P/TÖ/JKE-29 - Egyéb tudományos tevékenység 

P/TÖ/JKE-3 - Műhelyszeminárium: a korszak politika- és diplomáciatörténetének fő 
kérdései 

P/TÖ/JKE-32 - Győjtőmunka 
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történik. A tudományos modulban teljesített tanegységekhez tartozó teljesítéseket a 

doktorandusz témavezetője részletesen ellenőrzi. 

 

 


