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Történettudományi és Filozófia Intézet 
 

Sorszám Intézkedés Beszámoló 
1. Felzárkóztatási kurzus 

szervezése az osztatlan 
tanárképzés elsı évfolyamos 
hallgatóinak 

Bár a Bsc képzésbıl osztatlan tanárképzésbe átirányított testnevelés 
tagozatos hallgatók esetében indokolt lett volna felzárkóztató 
tanfolyam szervezése, ez a kísérlet óraterhelés és órarendi ütközések 
miatt ellehetetlenült. 

2. Az oktatók és adminisztratív 
dolgozók munkaköri 
leírásának frissítése, a 
karriertervek elkészítése. 
 

Az intézmény minıségirányítási tervének megfelelıen ütemezetten és 
határidıre megtörtént egy táppénzen lévı oktató kivételével, aki 
pótlólag készítette el karriertervét. 
 

3. Az osztatlan tanárképzés 
képzési programjának 
továbbfejlesztése a 
tapasztalatok alapján. 

A tapasztalatok alapján 2015 tavaszán az osztatlan tanárképzés 
mintatantervét a Hon- és társadalomismeret (TRO1005) esetében 
módosítottuk, a tantárgyfelelıs személye változott. 

4.  Emelt szintő érettségire 
felkészítés távoktatási 
feltételeinek kialakítása. 
 

Nem sikerült a középiskolákkal a kapcsolatépítésben elırelépni, az 
emelt szintő érettségivel kapcsolatos felkészítésben az 
együttmőködést megalapozni. 

5.  A hallgatók folyamatos 
tájékoztatása a képzésekrıl, 
intézeti kutatómunkáról, 
tudományszervezésrıl. 
 

Félévindító hallgatói fórumokon a hallgatók kellı és alapos 
tájékoztatást kaptak a tanulmányi feladatokról és az intézet 
tudományszervezı (konferenciák) tevékenységérıl. 

6. Az intézethez kapcsolódó 
képzésekrıl tájékoztató 
anyag készítése, szórólapok 
összeállítása. 

A nyílt napokra szánt intézeti szórólap frissítése megtörtént. Az 
intézet által kínált nyílt tanítási napokat teljes érdektelenség kísérte, 
ami ugyancsak jelzi a középiskolákkal való kapcsolattartás alacsony 
fokát. 

7. Középiskolákban felvételi 
tájékoztatók szervezése 
 

Az intézet oktatói középiskolákban felvételi tájékoztatót nem 
tartottak. 

8. A dolgozói és hallgatói 
elégedettségmérés 
elıkészítése, lebonyolítása és 
kiértékelése. 
 

A dolgozói és hallgatói elégedettségmérés az ütemtervnek 
megfelelıen megtörtént, a hallgatói elégedettségmérés adatait az 
intézet kiértékelte. 

9. A 2013/2014-es tanév 
oktatói teljesítményének 
felmérése új szoftverrel. 

Az oktatók teljesítményének mérése, értékelése az OTE rendszeren 
keresztül egy oktató (Buhály Attila) betegsége miatt teljes körően 
csak határidın túl történt meg. 

10. Az oktatók és adminisztratív 
dolgozók munkaköri 
leírásának frissítése, a 
karriertervek elkészítése. 
 

A feladat végrehajtása ütemezetten 2014 novemberének végéig 
megtörtént. 



 
11. 

A Lezáratlan akták, viták a 
magyar és egyetemes 
történelemben, valamint A 
történettudomány jövıje – 
jövıképek története c. 
tudományos konferenciák 
szervezése, lebonyolítása. 

Mind a két, intézet által szervezett konferenciát sikeresen 
lebonyolítottuk. Országosan ismert elıadók részvételével sikerült 
kellı médiaérdeklıdést kelteni. 
 
A Lezáratlan akták, viták a magyar és egyetemes történelemben 
(2014. október 10.) konferencián az intézetbıl 3 oktató 3 elıadással 
vett részt. 
A történettudomány jövıje – jövıképek története címő konferencián 
(2014. november 20–21.) 6 intézeti oktató 6 elıadással szerepelt. 
 
Egyéb konferenciákon való részvétel a tanév folyamán: 
– Man-Made World, Cres, Horvátország, Horvát Filozófiai Társaság, 
2014. szeptember 21–24. (2 oktató, 2 elıadás) 
 
– Esztétikum és etikum Hamvas Béla életmővében. Eszterházy 
Károly Fıiskola, Eger, 2014. október 16–17. (1 oktató, 1 elıadás) 
 
– (M)ilyen gazdagok vagyunk? Sütı András mőhelykonferencia. 
Marosvásárhely, Színmővészeti Egyetem, 2014. október 28–31. (1 
oktató, 1 elıadás) 
 
– Religions and Ideologies, Peace or Violence? Ljubjanai Egyetem, 
2014. november 6–8. (1 oktató, 1 elıadás) 
 
– International Conference in Historiography, Debrecen, 2014. 
november 13–14. (A konferencia nyelve: angol és német) (1 oktató, 1 
elıadás) 
 
– The Dialogue of Cultures/ The Culture of Dialogue, Ploieşti, 
Románia, 2014. november 13–15. (1 oktató, 1 elıadás) 
 
– Zajkonferencia, Debreceni Egyetem, 2014. november 15. (1 oktató, 
1 plenáris elıadás) 
 
– A magyar történetírás kánonjai. Konferencia R. Várkonyi Ágnes 
historiográfiai munkássága tiszteletére, Bibó István Szellemi Mőhely, 
2014. november 21. (1 oktató, 1 elıadás) 
 
– Idıszemlélet és jövıkép a görög és római gondolkodásban, 
országos tudományos konferencia, Debreceni Egyetem, 2014. 
november 27-28. (1 oktató, 1 elıadás) 
 
– Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a 
pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban (SZAKTÁRNET, 
TÁMOP -4.1.2.B.2-13/1-2013-0009) helyi szakmai konferenciája, 
Nyíregyházi Fıiskola, 2015. február 11. (1 oktató, 1 elıadás) 
 
– Interdiszciplináris workshop. Debreceni Egyetem, 2015. február 13. 
(1 oktató, 1 elıadás) 



 
– A Magyar Tudomány Napja Erdélyben – Filozófia szekció, 
Kolozsvár, 2014. november 22. (1 oktató, 1 elıadás) 
 
– Phenomenology and Social Sciences, Varsó, 2014. november 28–
29. (1 oktató, 1 elıadás) 
 
– Vallástudományi szümposzion, Wesley János Lelkészképzı 
Fıiskola, Budapest, 2015. május 1–3. (1 oktató, 1 elıadás) 
 
– A bőn pogány és keresztény fogalomrendszere, országos 
tudományos konferencia, Debreceni Egyetem, 2015. május 7–8. (1 
oktató, 1 elıadás) 
 
– Hermeneutikai, fenomenológiai, vallásfilozófiai megközelítések. 
Konferencia az MTA-ELTE Hermeneutika Kutatócsoport és az 
ELTE BTK Filozófia Intézet rendezésében. Budapest, 2015. máj. 21–
22. (1 oktató, 1 elıadás) 
 
– Házasság és párkapcsolat a vallási hagyományokban konferencia, 
Szeged, 2015. május 29–30. (1 oktató, 1 elıadás) 
 
– Lábjegyzetek Platónhoz, Magyar Filozófiai Társaság, Szeged, 
2015. május 29–30. (1 oktató, 1 elıadás) 
 
– Múzeumok éjszakája, Nyíregyháza, 2015. június 20. (1 oktató, 1 
elıadás) 
 
– Magyar Múzeumi Történész Társulat konferenciája, Vaja, 2015. 
június 24. (1 oktató, 1 elıadás) 
 
– MTA BTK Filozófiai Intézet szemináriumsorozata, Budapest, 2015. 
június 30. (1 oktató, 1 elıadás) 
 
 

12. Az intézeti honlap 
folyamatos frissítése. 
 

A honlap-gondozás intézeti keretben a Nyíregyházi Fıiskola 
szerverén egységessé, áttekinthetıvé és folyamatossá vált. 

13. 
Az intézethez tartozó 
hallgatók körében 
folyamatos diákköri munka 
és tudományos diákköri 
felolvasó ülés szervezése 

A Történettudományi Intézeti Tanszék 2014. november 26-án és 
2015. április 22-én megrendezte a tudományos diákköri felolvasó 
ülését. Az ıszi és tavaszi rendezvényen négy-négy hallgató 
mutatkozott be nagy érdeklıdés mellett. Az ıszi felolvasó ülés két 
legjobb hallgatója 2015. március 24-én részt vett a Nyíregyházi 
Fıiskola II. Tehetségek tudományos diákköri konferenciáján. 

14. Az elızı évben kidolgozott e-
learning tananyag 
továbbfejlesztése a 
tapasztalatok alapján 
középiskolai 
történelemtanárokkal 
együttmőködve. 

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Levéltárával együttmőködve az e-learning tananyag elkészítésében 
érintett intézeti kollégák áttekintették a felhasználók visszajelzéseit, 
néhány apró technikai finomítást végrehajtottak. 



15. A digitális tanítási 
módszerek elterjesztésének, 
alkalmazásának 
lehetıségeirıl kerekasztal-
beszélgetés az általános és 
középiskolai történelem 
tanárokkal. 

A 2014. november 20–21-én tartott, A történettudomány jövıje – 
jövıképek története konferencia keretébe illesztve a digitális tanítási 
módszerek megismertetésére kerekasztal-beszélgetést terveztünk A 
történettudomány és a történelemtanítás jövıje: generációk és a 
történelem címmel. A program végül a szervezı kolléga kórházba 
kerülése miatt elmaradt. 

 
 
 
 
 

                       
        …………………………………… 
Nyíregyháza, 2015. október 12.     Dr. habil Kis Lajos András 

intézetigazgató 
 
 
 

         
        …………………………………………….. 
 

dr. Reszler Gábor 
           intézeti minıségirányítási felelıs 
 


