
TÖRTÉNELEM ALAPKÉPZÉSI SZAK 

1. A szakért felelős oktató: 

Dr. habil. Simándi Irén PhD főiskolai tanár, c. egyetemi tanár 

2. Az alapképzési szak angol megnevezése: 

History 

3. A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 

Történelem alapszakos bölcsész 

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése:  

Philologist in History 

4. A végzettségi szint: 

Alapfokozat (baccalaureus, bachelor, BA) 

5. Képzési terület: 

Bölcsészettudományok 

6. Képzési ág: 

Történelem 

7. A képzési idő: 

6 félév; 

teljes idejű képzés: 1800 óra  

részidős képzés (levelező és távoktatás): 540 óra  

8. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 

180 kredit 

9. Az alapképzési szak képzési célja: 

A képzés célja olyan történelem alapszakos bölcsészek képzése, akik egyetemes és magyar 

történelemből, a rokon és segédtudományokból, valamint a történelem alapszakhoz tartozó 

specializációk területén szerzett ismeretekkel rendelkeznek és képesek történelmi, illetve általános 

társadalmi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. A 

hallgatók képessé válnak a történelmi folyamatok értékelésére, tanulságok levonására és a 

közelmúlt történelmi folyamatainak, jelenségeinek és személyiségeinek önálló elemzésére. 

Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 

A Kodolányi János Főiskola a Történelem BA képzési programját összhangban az Európai 

Felsőoktatási Térség nemzetközi képesítési keretrendszerének elvárásaival a magyar képesítési 

követelményrendszer és képzési keretrendszer szerint alakította ki. Ennek középpontjában a tanulási 

eredmények állnak, melyek a felsőoktatási tanulmányok során egyre magasabb szerveződésű 

kompetenciák és készségek elsajátítását teszik lehetővé az oktatásban résztvevő diákok számára. 

10. Specializációk megnevezése: 

- Könyvtári menedzsment; 

- Múzeumi gyűjteménykezelés; 

- Digitális történetírás és közösségi média. 

11. A képzés szerkezete: 



- Általános bölcsészet- és társadalomtudományi ismeretek 12 kredit; 

- Történelem szakmai törzsanyag 120 kredit; 

▪ Ebből: szakdolgozat (egyes tantárgyakhoz kapcsolva) 4 kredit; 

- Specializáció 38 kredit 

- Szabadon válaszható  10 kredit; 

12. A szakmai gyakorlat rendje, főbb követelményei: 

A szakmai gyakorlat a szak tantervében meghatározott, a képző intézmény által ajánlott 

specializációhoz kapcsolódó tantervi egység. 

13. A szakdolgozat követelményei: 

Szakdolgozat kreditértéke: 4 kredit, melyet a hallgatók két előre meghatározott szakmai 

tantárgyhoz kapcsolódóan (Kutatásmódszertan és informatika; valamint a szakdolgozat 

témaköréhez kapcsolódó tantárgy keretében) a tanulmányaik során szereznek meg. 

A szakdolgozat elkészítésére vonatkozó szabályokat a Szakdolgozati Szabályzat rögzíti. 

I. A szakdolgozat célja 

• A szakdolgozat célja, hogy a hallgatók egy választott téma önálló kidolgozásával, a képzésnek 

megfelelő szakmai tárgyakhoz kapcsolódó feladat megoldásával bizonyítsák: birtokában vannak 

az elvégzett szaknak megfelelő ismereteknek, elméleteknek, legfontosabb elemzési 

módszereknek, tájékozottak a hazai és nemzetközi szakirodalomban, továbbá képesek ezen 

ismereteiket tudományos igényességgel, logikusan felépítve, kreatív módon egy választott 

témában alkalmazni. 

• A megvédett szakdolgozat egyben bizonyítja azt, hogy a végzett hallgatók képesek az elsajátított 

ismereteikre és speciális tudásukra támaszkodva szakspecifikus elemző munkák végzésére. 

II. Témaválasztás 

• Szakdolgozati témaként olyan téma fogadható el, amelynek kidolgozása során a hallgató 

bizonyítja, hogy a főiskolán elsajátított ismereteket és a szakmai gyakorlati helyen szerzett 

tapasztalatokat összefüggésükben és alkotó módon tudja alkalmazni. A Nemzetközi Tanulmányok 

és Történelem Tanszék a fenti szempontok alapján összeállítja a választható témakörök listáját, azt 

a hallgatók számára a KJF ügyfélszolgálati honlapján közzéteszi. A hallgatók szakdolgozati témát 

a tanszék által meghirdetett témakörök alapján választhatnak. A hallgatók ez alapján kérik fel a 

konzulenseket, aki a szakdolgozati szabályzattal összhangban segítséget nyújt a KJF 

követelményeinek megfelelő szakdolgozat elkészítéséhez. 

• A tudományos diákköri dolgozat elfogadható szakdolgozatnak, amennyiben az a formai és 

tartalmi követelményeknek megfelel és a Tudományos Diákköri Tanács erre javaslatot tesz. 

III.  A szakdolgozattal szembeni általános követelmények 

• A főiskola elvárja a hallgatóktól, hogy a választott témát elméleti és gyakorlati vonatkozásai leíró-

elemző bemutatásával, megfelelő empirikus vizsgálatokkal és/vagy statisztikai adatok és egyéb 

források elemzésével szakmailag meggyőzően dolgozzák fel. Sokoldalú közelítéssel és kritikailag 

viszonyuljanak mindahhoz, amit a választott témával kapcsolatban a szakirodalomban és a 

gyakorlatban tapasztaltak, továbbá fogalmazzák meg a vizsgált problémával kapcsolatos 

következtetéseiket, javaslataikat. 

• Nem fogadható el olyan szakdolgozat, amely csupán leíró jellegű helyzet bemutatás vagy a 

források és a szakirodalom megismétlése, másolása. 

IV. A szakdolgozattal szembeni tartalmi és formai követelmények 

• A szakdolgozat tartalmi követelményei a következők:  

- a dolgozat bevezetőjében feladat- és célmeghatározás (az exponált kérdés időszerűsége, 

újszerűsége, jelentősége); 



- a dolgozat elején megjelölt vizsgálati cél és módszer következetes végig vitele; 

- a dolgozat elemző jellegű legyen, lehetőleg kevés leíró jellegű résszel; 

- a dolgozatban megjelölt probléma kifejtése (világos és egyértelmű megfogalmazás, 

megfelelő érvelés, logikusan kialakított szerkezet, felépítés); 

- a képzés során elsajátított tartalmi és módszertani ismeretek alkalmazása; 

- a nemzetközi és hazai szakirodalomban való jártasság bizonyítása. 

• A formai szempontok között helyet kap a terjedelem (tartalmi fejezetek esetében 25-40 oldal), a 

hivatkozások szigorú meghatározása, illetve a mellékletek és az irodalomjegyzék kialakítására 

vonatkozó előírások. 

• Az idegen nyelvi követelmények biztosítása érdekében a szakdolgozatok elkészítése során a 

konzulensek az idegen nyelvű szakirodalom felhasználását és feldolgozását fokozottan 

szorgalmazzák. A Kodolányi János Főiskola hatályos Szakdolgozati Szabályzata ezen túlmenően 

előírja azt is, hogy a hallgatók idegen nyelvű összefoglalót készítsenek dolgozatukhoz, ahol 

bemutatják a téma feldolgozása során használt idegen nyelvű szakirodalmat és forrásokat. 

14. A záróvizsga követelményei és szerkezete: 

A hallgatók tanulmányaikat záróvizsgával fejezik be. 

A záróvizsga a szakképzettség megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek 

ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult 

ismereteket alkalmazni tudja. 

• A záróvizsgára bocsátás feltételei: 
- a tantervben meghatározott követelmények teljesítése (abszolutórium megszerzése); 
- szakdolgozat elkészítése és bírálattal ellátott, legalább elégségesre javasolt értékelése. 

• A záróvizsga részei: 
- szakdolgozat megvédése; 
- komplex szóbeli vizsga. 

• Az eredmény kiszámításának módja: 

A szakdolgozat védés és a komplex szóbeli vizsga eredményének átlaga. 

15. Az oklevél minősítése: 

Az oklevél minősítése az alábbi minősítések kerekített átlaga: 

- a komplex szóbeli záróvizsga eredménye 

- a hallgató szemeszterenkénti tanulmányi átlagának átlageredménye (amely a leckekönyvben 

is szerepel). 

16. Idegennyelvi követelmények: 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből vagy latin nyelvből államilag elismert, 

középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy 

oklevél megszerzése szükséges. 

17. A tantárgyakra vonatkozó információk: 

A tantárgyakra vonatkozó információk a Moodle-ben (http://moodle.kodolanyi.hu) találhatók meg. 

18. Mobilitási ablak: 

A külföldi tanulmányok – pl. Erasmus – intézmény által javasolt féléve: 4. félév. 

http://moodle.kodolanyi.hu/


ÁTTEKINTŐ TANTERV Történelem BA nappali/levelező/távoktatás tagozat 
Óra 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

30/9 

Személyiségfejlesztés és 
szakmai kommunikáció 

(szem.) 

5 
Kutatásmódszertan és 

informatika 

(szem.) 

2 
Komplex társadalomtudományi 

ismeretek (ea.) 
3 Média és társadalom  2 

SPECIALIZÁCIÓ 5 SPECIALIZÁCIÓ 5 

30/9 

Szakmai idegen nyelv 1. (szem.) 

Latin 
5 

Szakmai idegen nyelv 2. 

(szem.) 
 

5 

Polgári jogi ismeretek és 

jogalkalmazás  
ea+szem 

4 

EU és Magyarország (ea.) 4 

30/9 
Koraújkori egyetemes 

történelem 1492-1789 
ea+szem 

5 SPECIALIZÁCIÓ 5 SPECIALIZÁCIÓ 5 

30/9 
Európai civilizáció és identitás 

ea. 
4 

Magyar őstörténet és 

Árpád-kor 
ea. 

4 

Középkori egyetemes történelem 

I. 476-1492 
ea 

5 

30/9 
Bevezetés a történeti 

segédtudományokba  

ea+szem. 

5 

Koraújkori magyar történelem 

I. 1526-1790 

ea 

5 SPECIALIZÁCIÓ 5 SPECIALIZÁCIÓ 5 

30/9 Magyar 
művelődéstörténet 

ea+szem 

 

5 

Középkori egyetemes történelem 

II. 476-1492 
szem 

5 

30/9 

Bevezetés a történettudományba 

és historiográfia 
szem 

3 
Bevezetés a régészetbe 

ea. 
2 

Koraújkori magyar történelem 

II 1526-1790 
szem 

5 

Újkori egyetemes 

történelem 1789-1918 

ea+szem 

5 

Jelenkori egyetemes 

történelem 1918-tól 
napjainkig 

ea+szem 

5 

30/9 
Gazdaságtörténet 

ea. 
2 

Az őskor története 
ea 

3 

Középkori magyar történelem 

1301-1526 

ea+szem 

5 

Muzeológia és a 
néprajztudomány szem 

3 

30/9 
Történeti és gazdasági földrajz 

szem. 
2 

Az ókor története 

ea 
5 

Vallástörténet és 
vallástudomány 

szem 

2 
Újkori magyar történelem I 

1790-1918 ea 
5 

20. századi magyar 

politikatörténet ea. 
5 

30/9 
Politológia 

ea 
3 SZABVÁL 1. 5 SZABVÁL 2. 5 

Egyetemes művészettörténet 
ea 

3 
Újkori magyar történelem II 

1790-1918 szem 
5 

Magyar külpolitika története 
ea 

5 

- 
Kultúra, sport, munkahelyi jóllét 

1. 
1 

Kultúra, sport, 

munkahelyi jóllét 2. 
1 

Kultúra, sport, munkahelyi jóllét 

3. 
1 

Kultúra, sport, munkahelyi 

jóllét 4. 
1     

Mentori 

óra 
Mentori óra 1. - Mentori óra 2. - Mentori óra 3. - Mentori óra 4. - Mentori óra 5. - Mentori óra 6. - 

Szakmai 

gyak., 

szakdolg 

Évközi szakmai gyakorlat 1. 

 
- 

Évközi szakmai gyakorlat 

2. 
- Évközi szakmai gyakorlat 3. - Évközi szakmai gyakorlat 4. - Évközi szakmai gyakorlat 5. - Évközi szakmai gyakorlat 6. - 

Kredit 30 30 30 30 30 30 

Tanóra 300/90 300/90 300/90 300/90 300/90 300/90 

 

Tudásmodulok: Professzió modul (Bölcsésztudományi, társadalomtudományi ismeretek 12 kredit), Szakmai törzsanyag: Történelmi szakmai ismeretek 120 kredit; Szabadon választható 10 kredit, Specializáció 38 kredit 

Szakdolgozat 4 kredit (Kutatásmódszertan és informatika, valamint a szakdolgozat témaköréhez kapcsolódó tantárgy keretében kerül jóváírásra) 
Évközi szakmai gyakorlat (csak nappali tagozaton): a félév tantárgyaihoz kapcsolódó problémaalapú gyakorlati feladatok megoldása a tematikus hetek keretében. KULTÚRA, SPORT, MUNKAHELYI JÓLLÉT: részidős képzésen 

félévenként egy tanácsadáson a részvétel kötelező.  Mentori óra: részidős képzésben minden évfolyamhoz egy főállású oktató kapcsolódik mentorként (online kapcsolattartás). Távoktatás tagozaton az órai részvétel 6 órában a Skype for 

Business segítségével történik, 3 órában személyesen. 
 

 



RÉSZLETES TANTERV 

Kód Tantárgy Kredit Tanóra Követelmény Félév Jelleg Előfeltétel 
Felelős 

tanszék 

HU 

001 

Személyiségfejlesztés és 

szakmai kommunikáció  
5 30/9 gyakorlati jegy 1. szem.  

HUMÁN – 

PS  

NE 

024 
Szakmai idegen nyelv 1. (Latin) 5 60/18 gyakorlati jegy 1. szem.  NETA 

KN 

271 
Európai civilizáció és identitás 4 30/9 kollokvium  1 előadás  KULT 

NE 

007 

Bevezetés a történeti 

segédtudományokba 
5 60/18 kollokvium 1. 

előadás + 

szem 
 NETA 

NE 

008 

Bevezetés a 

történettudományba és 

historiográfia 

3 30/9 gyakorlati jegy 1. szem.  NETA 

NE 

002 
Történeti és gazdasági földrajz  2 30/9 gyakorlati jegy 1. szem.  NETA 

NE 

003 
Gazdaságtörténet 2 30/9 kollokvium 1. előadás  NETA 

NE 

004 
Politológia 3 30/9 kollokvium 1. előadás  NETA 

SK 

001 

Kultúra, sport, munkahelyi 

jóllét 1. 
1 30/9 aláírás 1. gyakorlat   SIKK 

NE 

005 
Mentori óra 1. - - aláírás 1. gyakorlat  NETA 

NE 

006 
Évközi szakmai gyakorlat 1. - - aláírás 1. gyakorlat  NETA 

TK 

010 
Szakmai idegen nyelv 2. 5 60/18 gyakorlati jegy 2. szem.  TKK 

GA 

092 

Kutatásmódszertan és 

informatika 
2 30/9 gyakorlati jegy 2. szem.  GAM 

NE 

032 
Az őskor története 3 30/9 kollokvium 2. előadás  NETA 

NE 

033 
Az ókor története 5 30/9 kollokvium 2. előadás  NETA 

NE 

034 

Magyar őstörténet és az Árpád-

kor 
4 60/18 kollokvium 2. előadás  NETA 

NE 

025 
Magyar művelődéstörténet 5 60/18 kollokvium 2. 

előadás + 

szem. 
 NETA 

NE 

042 

Szabadon választható ismeretek 

1. 
5 30/9 kollokvium 2. előadás  NETA 

SK 

002 

Kultúra, sport, munkahelyi 

jóllét 2. 
1 30/9 aláírás 2. gyakorlat   SIKK 

NE 

029 
Mentori óra 2. - - aláírás 2. gyakorlat  NETA 

NE 

030 
Évközi szakmai gyakorlat 2. - - aláírás 2. gyakorlat  NETA 

NE 

047 

Polgári jogi ismeretek  

és jogalkalmazás 
4 60/18 kollokvium 3. 

előadás + 

szem. 
 NETA 

NE 

016 

Komplex társadalomtudományi 

ismeretek 
3 30/9 kollokvium 3. előadás  NETA 

NE 

086 

Középkori egyetemes 

történelem I. (476-1492) 
5 60/18 kollokvium 3. előadás.  NETA 

NE 

087 

Középkori egyetemes 

történelem II. (476-1492) 
5 30/9 gyakorlati jegy 3. szem.  NETA 

NE 

088 
Bevezetés a régészetbe 2 30/9 kollokvium 3. előadás  NETA 



NE 

089 

Középkori magyar történelem 

(1301-1526)  
5 60/18 kollokvium 3. 

előadás+ 

szem 
 NETA 

NE 

051 

Szabadon választható ismeretek 

2. 
5 30/9  3.   NETA 

SK 

003 

Kultúra, sport, munkahelyi 

jóllét 3. 
1 30/9 aláírás 3. gyakorlat   SIKK 

NE 

052 
Mentori óra 3. - - aláírás 3. gyakorlat  NETA 

NE 

056 
Évközi szakmai gyakorlat 3. - - aláírás 3. gyakorlat  NETA 

KO 

765 
Média és társadalom 2 30/9 kollokvium 4. előadás  KOMM 

NE 

046 
EU és Magyarország 4 30/9 kollokvium 4. előadás  NETA 

NE 

090 

Koraújkori egyetemes 

történelem (1492-1789) 
5 60/18 kollokvium 4. 

előadás+ 

szem 
 NETA 

NE 

091 

Koraújkori magyar történelem 

I. (1526-1790) 
5 60/18 kollokvium 4. előadás  NETA 

NE 

092 

Koraújkori magyar történelem 

II. (1526-1790) 
5 30/9 gyakorlati jegy 4. szem.  NETA 

NE 

093 

Muzeológia és 

néprajztudomány 
3 30/9 gyakorlati jegy 4. szem.  NETA 

NE 

094 

Vallástörténet és 

vallástudomány 
2 30/9 gyakorlati jegy 4. szem.  NETA 

NE 

095 
Egyetemes művészettörténet 3 30/9 kollokvium 4. előadás  NETA 

SK 

004 

Kultúra, sport, munkahelyi 

jóllét 4. 
1 30/9 aláírás 4. gyakorlat   SIKK 

NE 

053 
Mentori óra 4. - - aláírás 4. gyakorlat  NETA 

NE 

062 
Évközi szakmai gyakorlat 4. - - aláírás 4. gyakorlat  NETA 

NE 

096 

Újkori egyetemes történelem 

(1789-1918) 
5 60/18 kollokvium 5. 

előadás + 

szem. 
 NETA 

NE 

097 

Újkori magyar történelem I. 

(1790-1918) 
5 30/9 kollokvium 5. előadás  NETA 

NE 

098 

Újkori magyar történelem II. 

(1790-1918)  
5 30/9 gyakorlati jegy 5. szem.  NETA 

 
Könyvtári menedzsment 

specializáció  
LÁSD A SPECIALIZÁCIÓNÁL 5.  

 

 NETA 

 
Múzeumi gyűjteménykezelés 

specializáció 
LÁSD A SPECIALIZÁCIÓNÁL 5. 

 
NETA 

 
Digitális történetírás és 

közösségi média specializáció  
LÁSD A SPECIALIZÁCIÓNÁL 5. 

 
NETA 

NE 

054 
Mentori óra 5. - - aláírás 5. gyakorlat  NETA 

NE 

066 
Évközi szakmai gyakorlat 5. - - aláírás 5. gyakorlat  NETA 

NE 

099 

Jelenkori egyetemes történelem 

1918-tól napjainkig 
5 60/18 kollokvium 6. 

előadás+ 

szem 
 NETA 

NE 

068 
Magyar külpolitika története 5 30/9 kollokvium 6. előadás  NETA 

NE 

060 

20.századi magyar 

politikatörténet 
5 30/9 kollokvium  6. előadás  NETA 

 
Könyvtári menedzsment 

specializáció 
LÁSD A SPECIALIZÁCIÓNÁL 6.    NETA 

 
Múzeumi gyűjteménykezelés 

specializáció 
LÁSD A SPECIALIZÁCIÓNÁL 6.  

 
NETA 



 
Digitális történetírás és 

közösségi média specializáció 
LÁSD A SPECIALIZÁCIÓNÁL 6.  

 
NETA 

NE 

055 
Mentori óra 6. - - aláírás 6. gyakorlat  NETA 

NE 

070 
Évközi szakmai gyakorlat 6. - - aláírás 6. gyakorlat  NETA 

TÖRTÉNELEM ALAPSZAK SPECIALIZÁCIÓI 

Könyvtári menedzsment 

Kód Tantárgy Kredit Tanóra Követelmény Félév Jelleg Előfeltétel 
Felelős 

tanszék 

KN 

459 

Bevezetés a könyvtár- és 

információ-tudományba 
5 60/18 kollokvium 5. előadás  KULT 

KN 

460 

Könyvtártan 

(gyűjteményszervezés, 

állománygondozás, könyvtári 

szolgáltatások, könyvtárpolitika, 

könyvtárvezetés) 

5 60/18 kollokvium 5. 
előadás + 

szem. 
 KULT 

KN 

461 

A könyvtári menedzsment 

alapjai, könyvtár 

minőségbiztosítása 

5 60/18 gyakorlati jegy 5. szem.  KULT 

NE 

101 
Hálózati ismeretek 5. 60/18 kollokvium 6. 

előadás + 

szem. 
 NETA 

KN 

462 

Osztályozási rendszerek, 

információkereső nyelvek, 

tartalmi feltárás 

5 60/18 kollokvium 6. 
előadás + 

szem. 
 KULT 

NE 

045 
Helytörténet és családfakutatás 5 60/18 kollokvium 6. 

előadás + 

szem. 
 NETA 

Múzeumi gyűjteménykezelés 

Kód Tantárgy Kredit Tanóra Követelmény Félév Jelleg Előfeltétel 
Felelős 

tanszék 

KN 

463 

Muzeológia és a múzeumi 

mediáció alapjai 
5 60/18 kollokvium 5. 

előadás + 

szem. 
 KULT  

KN 

464 

Múzeumantropológia, 

múzeumandragógia 
5 60/18 kollokvium 5. 

előadás + 

szem. 
 KULT  

HU 

193 
Múzeum és iskola 5 60/18 gyakorlati jegy 5. szem.  HUMÁN 

KN 

465 

Múzeummenedzsment és 

marketing 
5 60/18 kollokvium 6. 

előadás + 

szem. 
 KULT  

KN 

466 

Kiállítás szervezés 

(rendezvényszervezés) 
5 60/18 kollokvium 6. 

előadás + 

szem. 
 KULT  

NE 

045 
Helytörténet és családfakutatás 5 60/18 kollokvium 6. 

előadás + 

szem. 
 NETA 

  



Digitális történetírás és közösségi média 

Kód Tantárgy Kredit Tanóra Követelmény Félév Jelleg Előfeltétel 
Felelős 

tanszék 

NE 

102 

A nemzetközi kapcsolatok 

története (1815-1989) 
5 60/18 kollokvium 5. 

előadás + 

szem. 
 NETA 

KO 

656 
Infokommunikáció 5 60/18 kollokvium 5. 

előadás + 

szem. 
 KOMM 

KO 

635 
Tartalomkategóriák  5 60/18 kollokvium 5. 

előadás + 

szem. 
 KOMM 

NE 

101 
Hálózati ismeretek 5 60/18 kollokvium 6. 

előadás + 

szem. 
 NETA 

NE 

069 

Nemzetközi kapcsolatok az új 

világrendben 
5 60/18 kollokvium 6. 

előadás + 

szem. 
 NETA 

NE 

045 
Helytörténet és családfakutatás 5 60/18 kollokvium 6. 

előadás + 

szem. 
 NETA 

 


