
BA-zárodolgozati követelmények 
Történelem BA 

 
A tanrendi követelmények a diploma elıfeltételeként elıírják BA-
záródolgozat elkészítését, konzulens oktató vezetésével. 
A zárodolgozat elkészítését az egyetem szabályzata is rögzíti: 
http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/index.php?mm=4&sm=6. 
 
 
A Történelem BA záródolgozathoz a hallgatóknak a III. év 5. 
(BTTON504HIS) és 6. (BTTON605HIS) félévében fel kell venni a BA-
záródolgozati szeminárium I–II. kurzusokat annál az oktatónál, akit kon-
zulensnek választanak. A hallgatók munkájukra mindkét félévben szemi-
náriumi jegyet kapnak.  
Az 1 íves (40 ezer karakteres), tudományos igényő és tudományos appa-
rátussal ellátott dolgozatot a tavaszi vagy ıszi szemeszterben a Miskolci 
Egyetem aktuális Tanulmányi idıbeosztása szerint meghatározott idıpont-
ra kell kell elkészíteni.  
A Történelem-régészet szakirányos hallgatók régészetbıl írják a 
záródolgozatot az İstörténeti és Régészeti Tanszék oktatóinál, a többiek 
szabadon választhatnak, de egy oktató legfeljebb csak 1 hallgatót vállal-
hat el nappali, illetve 1 hallgatót levelezı képzésen. Az oktatók kurzusai-
kon, illetve a tavaszi szemeszter végéig egyéb módon ajánlják fel szak-
dolgozati témájukat a hallgatóknak. A hallgatók természetesen egyénileg 
is választhatnak témát tanulmányaik alapján, ehhez meg kell keresniük a 
megfelelı konzulest, akinél a két záródolgozati szemináriumot felveszik. 
 

Történettudományi Intézet jelenleg ajánlott  
záródolgozati tárgykörei és témái 

Bona Gábor – Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kérdései 
– Hadtörténet 

– 1848-49 társadalomtörténete 
– Nemzetiségi kérdés 

Csíki Tamás – Uradalomtörténet. A magyarországi nagybirtokok kapitalizmus 
kori gazdasági fejlıdése (1-1 uradalom feldolgozása) 

– Városfejlıdés a kapitalizmus korában. Egy-egy régió települési 
struktúrájának vizsgálata: a városi települések gazdasági-
társadalmi, infrastruktúrális átalakulása, kulturális-szellemi 
életük vizsgálata (1-1- város választás) 

– Trianon gazdasági hatásai. A történeti Magyarország felbomlásá-
nak gazdasági következményei 

– Historiográfia. A gazdasági-közgazdasági írók munkáinak elem-
zése (1849-1944) . Az európai közgazdasági eszmék hatása, 
a gazdasági helyzetelemzések, célkitőzések értékelése 

– A magyarországi zsidóság története a 19-20. században (különö-
sen 1-1 település v. régió gazdasági és társadalmi életében 
betöltött szerepe.) 



Gyulai Éva – Mővelıdéstörténet és muzeológia 
– 16–17. századi gazdaságtörténet 
– Heraldika 
– Emblematika és történeti ikonográfia 

Horváth Emıke – Középkori egyháztörténet 
– Az Ibériai félsziget államainak korai története 

Horváth Zita – A parasztság története a 17–18. században 
– Historiográfia 

Kunt Gergely – Jelenkori társadalom- és mentalitástörténet 
Lengyel György – İstörténet, a paleolitikum régészete 
Nagy Gábor – Kora újkori historiográfia és politikatörténet 

– Skandinávia középkori és újkori története 
Pusztainé Fischl 
Klára 

– Régészeti muzeológia 
– A bronzkor régészete 

Ringer Árpád – İstörténet, ısrégészet 
Süttı Szilárd – A középkor köz- és hadtörténete 
Sziszkoszné  
Halász Dorottya 

– Egyetemes jelenkor-történet 
– Holokauszt 
– Az Egyesült Államok 19–20. századi története 

Szlávik Gábor – Klasszikus antikvitás forrásai és története 
– A késı császárkori Kis-Ázsia 
– Görög szónokok a hellenizmusban és a Római Birodalom-
ban 

Tóth Árpád – Városállomány, városhálózat, városi társadalom, városi tér Ma-
gyarországon, 1780-1850 (egyes városok is!) 

– Társadalomtörténeti szemlélet, irányzatok 
– A magyar város- és társadalomtörténet története 
– Egyesületek és társadalomszervezıdés a 19. század elején és 

közepén.  
– A jótékonyság társadalomtörténete a 19. század elsı felében  

Tóth Péter – Középkori várostörténet 
– A cigányság története és forrásai 

Tózsa Rigó Attila – Kora újkori egyetemes történet 
– Várostörténet 
– A Duna-menti gazdaság (kereskedelem) 15–17. századi történe-

te 
Vargáné  
Balogh Judit 

- Erdélyi ejedelemség 
– A székelység története 
– Kora ıjkori egyháztörténet, reformáció, vallástörténet 

Fazekas Csaba – Városok, városi társadalom a 18-19. századi Magyarországon 
– Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyes kérdései 
– Egyházak, vallások, egyháztörténet a 18-20. században 
– Borsod megye és Miskolc helytörténetéhez kapcsolódó bármely 

témakör 
 


