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  Európai önéletrajz 
E U RÓ P A I  

Ö N É L E T R A J Z  
F O R MÁ T U M  

 

 
 
 

SZEMÉLYI ADATOK 
 

Név  TÓTH, ÁRPÁD 
Cím  1142, BUDAPEST, Magyarország 

Telefon   
Fax   

E-mail  bolatoth@uni-miskolc.hu 

 

Nemzetiség  magyar 
 

Születési idı  24. 01. 1969. 
 
 

MUNKATAPASZTALATOK 
  

• Idıpontok (tól – ig)  2012. január óta 
• Munkáltató neve és címe  Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet 

• Vállalkozás vagy szektor típusa   
• Foglalkozás vagy betöltött beosztás  egyetemi docens 

• Fı tevékenység és felelısség   
 

• Idıpontok (tól – ig)  2002. júl. – 2011. dec. 
• Munkáltató neve és címe  Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet 

• Vállalkozás vagy szektor típusa   
• Foglalkozás vagy betöltött beosztás  egyetemi adjunktus 

• Fı tevékenység és felelısség   
 

• Idıpontok (tól – ig)  1997. dec. – 2002. jún. 
• Munkáltató neve és címe  Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet 

• Vállalkozás vagy szektor típusa   
• Foglalkozás vagy betöltött beosztás  egyetemi tanársegéd 

• Fı tevékenység és felelısség   
 

• Idıpontok (tól – ig)  1993. júl. – 1997. jún. 
• Munkáltató neve és címe  Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minısítı Bizottság 

• Vállalkozás vagy szektor típusa   
• Foglalkozás vagy betöltött beosztás  tudományos továbbképzési ösztöndíjas az ELTE Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékén 

• Fı tevékenység és felelısség   
 

• Idıpontok (tól – ig)  1997-2003 
• A képzést nyújtó intézmény neve és 

típusa 
 Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen), Történeti Doktori Iskola 

• Fı tantárgyak/foglalkozási 
készségek, amelyeket a képzés 

magában foglalt 

 magyar és egyetemes történelem 
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• A kapott képesítés megnevezése  bölcsész doktor 
• Az országos besorolás szerinti 
szintje (amennyiben vonatkozik) 

 Ph.D. 

 
ISKOLÁZOTTSÁG ÉS KÉPZETTSÉG 

• Idıpontok (tól – ig)  1995–1996 
• A képzést nyújtó intézmény neve és 

típusa 
 Leicesteri Egyetem, Nagy-Britannia 

• Fı tantárgyak/foglalkozási 
készségek, amelyeket a képzés 

magában foglalt 

 európai összehasonlító és brit várostörténelem, interdiszciplináris tárgyak 

• A kapott képesítés megnevezése  várostörténész 
• Az országos besorolás szerinti 
szintje (amennyiben vonatkozik) 

 MA 

 
• Idıpontok (tól – ig)  1988-1993, 1998 

• A képzést nyújtó intézmény neve és 
típusa 

 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet 

• Fı tantárgyak/foglalkozási 
készségek, amelyeket a képzés 

magában foglalt 

 szociológia 

• A kapott képesítés megnevezése  szociológus 
• Az országos besorolás szerinti 
szintje (amennyiben vonatkozik) 

 MA 

 
• Idıpontok (tól – ig)  1988-1993 

• A képzést nyújtó intézmény neve és 
típusa 

 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 

• Fı tantárgyak/foglalkozási 
készségek, amelyeket a képzés 

magában foglalt 

 magyar és egyetemes történelem 

• A kapott képesítés megnevezése  okleveles történész 
• Az országos besorolás szerinti 
szintje (amennyiben vonatkozik) 

 MA 

 
 

ANYANYELV  Magyar 

 
EGYÉB NYELVEK 

  angol 
• Olvasási készség  kitőnı 

• Íráskészség  jó 
• Szóbeli készségek  jó 

 

  német 
• Olvasási készség  jó 

• Íráskészség  alapfokú 
• Szóbeli készségek  alapfokú 
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  2011: habilitáció az ELTE Bölcsészettudományi Karán 
 
vendégtanítás: a Károli Gáspár Református Egyetemen (2012 óta) 
a Copernicus Graduate School fellowjaként (2011-2012) 
a besztercebányai Bél Mátyás Egyetemen (2011-ben, Erasmus keretben) 
a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetemen (2009 óta több alkalommal, Erasmus keretben) 
az ELTE Történettudományi Doktori Iskolájában (2010 óta több alkalommal) 
az ELTE történeti antropológia programjában (2005) 
 
2013 óta az OTKA Történettudomány – Tudomány- és Technikatörténeti Zsőri tagja 
 
a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület választmányi tagja 2010 óta (azelıtt 2004–
2010 között titkára) 
 
2010 óta az Urbs Várostörténeti Évkönyv szerkesztıségének tagja 

 
 

FÜGGELÉKEK   

 
 

 

 


