MA (Diszciplináris) Történelem
Segítség szakdolgozat elkészítéséhez
A tanrendi követelmények a diploma elıfeltételeként elıírják MA szakdolgozat 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 MA képzés keretében a hallgatók 20 kreditet kapnak az elfogadott
szakdolgozatra. A szakdolgozat elkészítését már az 1. félvében, az alapozó tárgyak
hallgatása során, a Kutatásmódszertan (BTMNDTOR13) tantárgy keretében megkezdik, ez az a gyakorlat ugyanis közvetlenül is felkészíti a hallgatókat a záródolgozati
kutatásra, ugyanakkor szakdolgozati témájuk módszertanának megválasztásához, kidolgozásához is segítséget kapnak. A kurzus keretében egyéni és csoportos konzultációkra egyaránt lehetıség van, a csoportos megbeszéléseken szó van a szakdolgozat
formai és stílusbeli követelményeirıl, apparátusáról (források, jegyzetek, mellékletek,
stb.), míg az egyéni konzultációk az egyes szakdolgozatokat érintı speciális kérdések
megvitatására, a dolgozat elkészült fejezeteinek javítására adnak alkalmat. A szakdolgozati téma választásának folyamata a szakirányos tárgyak hallgatása során konkretizálódik, hiszen a hallgatók a választott szakirány témakörei és oktatói közül választhatnak szakdolgozatukhoz.
Az I. év 2. félévének végén a hallgatóknak már ajánlatos témát választani. A
szakirányokon a szakdolgozati téma választásában és megírásában a módszertani
tárgyak jelentik az alapvetést (Kutatásmódszertan BTMNDTKU37; Szakmódszertan
BTMNDTSO23; A hadtörténeti kutatás módszertana BTMNDTHT36), majd a szakmódszertan kurzusain és a szakirányos órákon elsajátított ismeretekre alapozva választanak témát és témavezetıt. A szakdolgozat megírását a képzés utolsó (4.) félévében a
választott témavezetı által jegyzett Szakdolgozati szeminárium (BTMNDTOR41) keretében kezdik meg és végzik, a kurzuson témavezetıjük irányításával kutatnak szakdolgozati témájukban. A kurzus a szakmódszertan, a történeti ismeretek mellett súlyt
helyez a dolgozat formai követelményeinek elsajátítására is.
Szakdolgozati témák és konzulensek
Kora újkori szakirány
Magyarország az európai gazdaságban (16–18. század)
Nyelvhasználat, írásbeliség, könyvkultúra a Kárpát-medencében
Két korszak határán (A középkor és újkor periodizációja a historiográfiában)
Az újjáépítés kora (1711–1790)
Források a kora újkori magyar történelemhez
Politikai struktúrák és állammodellek a kora újkorban
A hódolt Magyarország (a pozsareváci békéig)
A településszerkezet változásai a korai újkorban
Magyarország a Habsburg Birodalomban 1541–1711
Az Erdélyi Fejedelemség
A felekezeti viszonyok újkori paradigmái

Gyulai Éa
Horváth Zita

Nagy Gábor
Tóth Péter
Tózsa Rigó
Attila
Vargáné
Balogh Judit

Társadalomtörténet szakirány
Irányzatok és témák a társadalomtörténet-írásban
Magyarország társadalomtörténete a kiegyezéstıl a második világháborúig
Csíki Tamás
Magyar gazdaságtörténet európai keretben a „rövid 20. században”
Az elitek és a középrétegek átalakulása Magyarországon a 20. században
Agrártársadalom a 18–19. századi Magyarországon (elméletek, források)
Horváth Zita
A Habsburg Birodalom gazdaságtörténete a hosszú 19. században
(1780–1918)
Mindennapi szocializmus: 1945 utáni miliık (források, szövegek)
Kunt Gergely
Sz. Halász
A magyarországi zsidóság története a 19–20. században
Dorottya
Társadalmi széttagoltság és központosítás a magyar királyságban Buda
visszavételétıl a kiegyezésig európai kitekintéssel
Tóth Árpád
A civil társadalom kezdetei európai keretben
A parasztság „újrafelfedezése” a 20. századi Magyarországon (források,
Viga Gyula
szövegek)

Hadtörténet szakirány
Dinasztia, társadalom, hadsereg a 18–19. században
Az 1848/1849-es szabadságharc
A tömeghadseregek kora
Magyarország a II. világháborúban
1956 hadtörténete
Kora újkori egyetemes hadtörténet
Hadviselés a középkorban

Bona Gábor

Kunt Gergely
Nagy Gábor
Süttı Szilárd
Szlávik
Az ókor hadmővészete
Gábor
Tózsa Rigó
A hadtörténet segédtudományai (Térkép- és technikatörténet)
Attila
A török háborúk és a rendi küzdelmek hadtörténete (a Királyi MagyarorVargáné
szág és Erdély)
Balogh Judit

