Történelem mesterképzési szak
képzési és kimeneti követelményei
1. A mesterképzési szak megnevezése: történelem (History)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
− végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
− szakképzettség: okleveles történész
− a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Historian
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: bölcsészettudományi, társadalomtudományi, természettudományi,
jogi és igazgatási, nemzetvédelmi és katonai képzési terület, valamint a gazdaságtudományi
képzési terület közgazdasági képzési ág alapképzési szakjai.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-50 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz (speciális programok) rendelhető kreditek száma: 3070 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6.. A gyakorlati foglalkozások aránya: minimum 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az egyetemes és a magyar történelem, a
rokon és segédtudományok területén megszerzett ismereteik birtokában képesek a történész
mesterség gyakorlására. Felkészültek történelmi, illetve társadalmi és politikai kérdésekben
egyaránt. Ismerik a magyar és az egyetemes történet nagy korszakait és fontos összefüggéseit.
Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő
folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
− egy történelmi korszak vagy szakterület történeti problémáit,
− a történeti folyamatokat,

− a forrásolvasás és elemzés módszereit,
− a historiográfiai ismeretanyagot,
− a történelmi kutatásokhoz vagy tudományos munkák megalkotásához szükséges, széles
körben alkalmazható problémamegoldó technikákat,
− a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
− szakmai irányítás mellett a történelem egyes részterületein kutatásra, publikációra, érett
ismeretterjesztő és tudományos írásművek létrehozására,
− a történettudomány eredményeinek és problémáinak megismertetésére a szélesebb
közönség számára,
− a történettudomány ismereteinek alkalmazására a gyakorlatban,
− szakmai önképzésre legalább egy idegen nyelven is,
− rendszerszerűen és kreatívan új és összetett történelmi témakörökkel foglalkozni, a
rendelkezésre álló adatok hiányosságai ellenére is a lehetőségek szerint helytálló bírálatot
vagy véleményt megfogalmazni, döntést hozni, és az ebből adódó következtetéseket
szakmai és nem szakmai közönség számára közérthetően bemutatni,
− a megoldandó történelmi szakterületi problémák megértése és megoldása terén önálló
tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére,
− szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani történeti korszakok,
történelmi események bemutatását, szakmai és nem szakmabeli közönség számára,
− saját tudásukat magasabb szintre emelni, a történelmi képzési terület, egyes történelmi
korszakok társadalmi, gazdasági belső törvényszerűségeinek megértését elmélyíteni és
önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességeket kialakítani,
− történelmi folyamatok elemzésére és összefüggések feltárására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
− korrekt, szakszerű és érthető kifejezőkészség szóban és írásban,
− a problémamegfogalmazás, önálló ítéletalkotás képessége,
− együttműködési készség,
− kezdeményezőkészség és személyes felelősség felvállalása,
− döntéshozatali képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben,
− a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képességek,
− kritikai attitűd.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök (10-20 kredit):
historiográfia, történetfilozófia, kutatásmódszertan, történelemelmélet.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: (10-50 kredit)
politikai struktúrák, államok, gazdaság, társadalom, demográfia, életmód, kultúra,
gondolkodás.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 50-90 kredit
Differenciált szakmai ismeretek: 30-70 kredit
Kötelezően választandó speciális programok
A szakképzettséghez szükséges követelmények a három témakör bármelyik ismeretköréből
teljesíthetők:
kronológia szerinti: őstörténet, ókor, középkor, kora újkor, újkor, jelenkor; középkori magyar
és egyetemes történet, medievisztika, interdiszciplináris medievisztika, ókor-középkor,
koraújkori magyar és egyetemes történet 16-18. század, 19. századi magyar történet, 19.

századi egyetemes történet (Európa és Európán kívüli világ), 20. századi magyar történet, 20.
századi egyetemes történet (Európa és Európán kívüli világ);
terület szerinti: magyar történet, Európa történet, Európán kívüli világ, helytörténet országtörténet - Kárpát-medence története, A Pannon régió története, Európa tanulmányok,
Mediterráneum története (ókor-középkor), Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa történetének
komparatív vizsgálata (A nemzeti királyságok megszületésétől az EU tagság elnyeréséig),
Kelet-, Kelet-Közép-Európa és a Balkán története, Balkanisztika és iszlám országok története,
Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa összehasonlító története, Ibero-Amerika története;
tematika szerinti: gazdaság- és társadalomtörténet, politikai eszmék és intézmények,
diplomáciatörténet, művelődéstörténet, hadtörténet, egyház- és vallástörténet, klasszikus és
modern segédtudományok, gazdaság, társadalom, életmód, gazdaság- és településtörténet,
társadalmi krízisek és uralmi technikák, technikatörténet, társadalom- és életmódtörténet a 1618. században, politikai eszmék, államrendszerek, politikai intézmények, szervezetek,
eszmetörténet a 16-20. században, egyetemes és magyar hadtörténet, egyháztörténet, vallás-,
egyház- és művelődéstörténet, történeti forráskiadás, kapcsolódó kontinensek,
globalizáció és regionalizmus, interetnikus kapcsolatok és konfliktusok, történeti ruszisztika,
modern szovjetológia, kremlinológia.
Diplomamunka: 20 kredit
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlatot a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú
(C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges
nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint a történelem alapképzési szak ismeretköreiből.

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
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g)
h)
i)
j)

A képzés megnevezése: történelem mesterképzési szak
A képzés kódja: A képzés besorolása: bölcsészettudomány képzési terület
Szakirány(ok): Specializáció(k):
• gazdaság- és társadalomtörténet
• kora újkori és újkori magyar történelem
• művelődéstörténet
Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: mesterfokozat (ISCED 5A)
Megszerezhető szakképzettség: okleveles történész
A képzés nyelve: magyar
A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
Képzési idő: 4 félév

k) A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
l) A nyilvántartásba vétel ideje:
• OH-FHF/3024-4/2008. sz. határozat jogerőre emelkedése
• FNYF/1115-3/2017. számú határozat (2017. július 5.) szerint
m) A meghirdetés kezdő tanéve: 2009/2010. tanév
n) A meghirdetés utolsó tanéve: o) Képzési együttműködések: p) A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: q) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: r) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
s) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
• Szenátus 279/2008. sz. határozata (2008. június 12.)
• MAB 2008/7/XII/3/55. sz. határozat
• ME 290/2014. számú szenátusi határozat (2014. június 20.)
• ME 47/2017. számú szenátusi határozat (2017. március 22.)
t) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Csíki Tamás, 72131292861
u) Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet

