SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS
megnevezés
évszám
Történelem szakos középiskolai tanár
1999
Német nyelv és irodalom szakos 1999
középiskolai tanár

kibocsátó intézmény
PPKE
PPKE

II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ALAPKÉPZÉSBEN ÉS MESTERKÉPZÉSBEN
SZERINT MINÉL TELJESEBB IDİBELI ÁTTEKINTÉSSEL)

(LEHETİSÉG

A) oktatott kurzusok
(i)
a DE BTK-n képzési szintenként
Alapképzés:
 20-i századi reformok és hagyományok (2008. ısz óta),
 A magyar neveléstörténet forrásai (2007. tavasz óta),
 A nevelés kezdetei és európai klasszikusai (2007. tavasz óta),
 Gondolkodók a nevelésrıl /TK/ (2008. tavasz óta),
 Tanulmányi kirándulás (2008. tavasz óta),
 Választható speciálkollégium (neveléstörténet) (2008. ısz óta),
 Mővelıdéstörténet II. (2012. tavasz óta),
 Mővelıdéstörténet I. (2012. ısz),
 Polgári nevelés a nemzetállamokban (2012. ısz).
Mesterképzés:
 Pedagógia problématörténete (2009. ısz óta),
 Társadalomtörténet (2010. ısz),
 Neveléstörténeti és oktatáspolitikai diskurzuselemzés (2010. ısz),
 Speciálkollégium (2011. tavasz).
Ötéves képzés:
 A nevelés eredete (2005. ısz – 2007. ısz),
 A neveléstörténet forrásai (2005. ısz – 2007. ısz),
 A XIX. század oktatásügye (2007. tavasz és ısz),
 A XX. századi magyar nevelés története (2007. ısz),
 Az elméleti elemzés módszerei (2006. ısz),
 Neveléstörténeti forrásszeminárium (2006. ısz – 2007. ısz),
 Pedagógiai értékelés /TK/ (2005. ısz – 2006. ısz),
 Szakmai gyakorlat (intézményi gyakorlat) (2006. tavasz – 2008. tavasz, 2010.
ısz),
 Szakmai gyakorlat (nyári gyakorlat) (2006. ısz – 2007. ısz, 2010. ısz),
 Szakmai gyakorlat (tanulmányi kirándulás) (2006. ısz – 2008. ısz),
 XX. századi egyetemes neveléstörténet (2006. tavasz, 2008. tavasz).
Szakirányú továbbképzés (mentortanár-képzés): Hazai és nemzetközi tanárképzési
koncepciók (2010. ısz)
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(ii)
(iii)

a DE más karain képzési szintenként
más felsıoktatási intézményekben,
szintenként
-

Magyarországon/külföldön

képzési

B) oktatásszervezıi tevékenység: (i)

témavezetés (csak a számadatokat kérjük)
Lezárult

Szakdolgozati
OTDK

Egyéb
szakdolgozat):

26
4 (1 különdíj:
Szilvia,
2009,
helyezés: Varga
2011)
(tanári 2

Folyamatban lévı
5
Sóvágó 2
1
II.
Eszter,
-

(ii) szakfelelısség: (iii) szakirányfelelısség: (iv) tantárgyfelelısség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével):
a. Iskolaelmélet és oktatáspolitika: Neveléstörténeti és oktatáspolitikai
diskurzusok elemzése (Neveléstudomány MA, 3 kredit), Iskolaelméleti
kutatások, pedagógiai innovációk Neveléstudomány MA, 3 kredit);
b. Magyar és egyetemes neveléstörténet: A nevelés kezdetei és európai
klasszikusai (Pedagógia BA, 2 kredit), A polgári nevelés a
nemzetállamokban (Pedagógia BA, 2 kredit), 20. sz-i reformok és
hagyományok (Pedagógia BA, 3 kredit), A magyar nevelés történetének
forrásai (Pedagógia BA, 3 kredit);
c. Pedagógiai problématörténet (Neveléstudomány MA, 3 kredit);
d. Társadalomtörténet (Neveléstudomány MA, 3 kredit)
(v)

egyéb oktatási, oktatásszervezıi tevékenység (pl. szakkollégium vezetıje, TDK
koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.) -

III. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG DOKTORI ISKOLÁBAN
TELJESEBB IDİBELI ÁTTEKINTÉSSEL)

(LEHETİSÉG

SZERINT MINÉL

A) oktatott kurzusok
Összehasonlító pedagógia (német) 2007/08. tavaszi szemeszterétıl folyamatosan
(közösen Prof. Dr. Brezsnyánzsky Lászlóval)
B) törzstagság: C) témavezetés:
(i)
sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult: (ii)
folyamatban lévı: 2,5.
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IV. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG
A) fıbb kutatási területek:
 neveléstörténet (leánynevelés története, felekezeti oktatás a XIX–XX. században,
kultur- és oktatáspolitika a Horthy-korszakban),
 felsıoktatás-politika (akkreditáció, bolognai folyamat).
B) tudományos minısítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc)
Megnevezés
évszám
PhD – neveléstudomány
2007
PhD
–
történettudomány 2009
(mővelıdéstörténet)

kibocsátó intézmény
DE
ELTE

C) fıbb publikációs adatok:
• könyv: 3,
• szerkesztés: 8,
• könyvfejezet: 13,
• tanulmány: 22,
• recenzió: 2,
• idézettség: 26.
D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel
Téma
Folytonosság
és
megszakítottság
a
debreceni
pedagógiai
iskola
képzı
tevékenységében,
mőködésében
Bolognai folyamat a
szomszédos
országokban
Akkreditáció
a
szomszédos
országokban
Társadalmi igények a
felnıttek
felsıfokú
továbbtanulásában
Felsıoktatási
akkreditáció
A
határon
túli
felsıoktatási és K+F
támogatások
és
hasznosulásuk

idıszak
2006–
2010.

adományozó intézmény
OTKA

szerep
résztvevı

2007–
2008.

OKA

résztvevı,
kutatásszervezı

2004–
2005.

OKTK

résztvevı,
kutatásszervezı

2004–
2006.

OTKA

résztvevı

2002–
2003.
2001–
2004

OKTK

résztvevı

NKFP

résztvevı,
kutatásszervezı
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Regionális egyetem

2001–
2002.
Reformátusok
2001–
Budapesten
2004.
Kisebbségi
oktatás 2000–
Közép-Európában:
2003.
nemzetközi
összehasonlítás

OM

résztvevı,
kutatásszervezı
résztvevı

NKFP
OTKA

résztvevı,
kutatásszervezı

E) a tudományos közéletben való részvétel
• Magyarországon
a. bizottsági tagság/elnökség: MTA Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti
Albizottság (tagság 2011-tıl),
b. szerkesztıbizottsági tagság/elnökség: Oktatás és társadalom c. könyvsorozat
szerkesztıbizottsági tagsága,
c. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.): OTDK bírálat
(2007, 2009, 2011), doktori értékezések opponálása, OTKA bírálatok
készítése.
• külföldön
a. bizottsági tagság/elnökség: b. szerkesztıbizottsági tagság/elnökség: Studien zur international vergleichenden
Erziehungswissenschaft - Schwerpunkt: Europa" / Studies in International
Comparative
Educational
Science.
Focus:
Europe
c.
sorozat
szerkesztıbizottsági tagsága
c. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.): F) egyéb tudományos tevékenység: szerkesztés, konferenciaszervezés.
V. EGYÉB KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG
•

vezetıi és egyéb megbízatások:
a. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten: Elméleti és Történeti Pedagógia
Tanszék vezetése (2010/2011.), Pedagógia Tanszék tanszékvezetı-helyettese
(2011/12. óta), Neveléstudományok Intézete Karácsony Sándor-győjteményének
és Kiss Árpád-győjteményének szakmai felelıse.
b. más intézménynél Magyarországon: c. külföldön: -

VI. KITÜNTETÉSEK, SZAKMAI ELISMERÉSEK
•

pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb.

Megnevezés
Elismerı oklevél
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Évszám
2009
20102013.
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Kibocsátó intézmény
Debreceni Egyetem BTK
Magyar Tudományos Akadémia

VII. EGYÉB SZAKMAI JELLEGŐ INFORMÁCIÓK, ADATOK






2006-tól a DE BTK Neveléstudományi doktori programban koordinátorként a
vezetıség munkájában való részvétel;
2004, 2007, 2008, (2–2 hónap), 2010 (1 hónap): bécsi Collegium Hungaricum
ösztöndíj;
2003–2005: A bochumi Ruhr-Universität Promotionskolleg Ost-West c.
programjának ösztöndíja;
2003–2004: Die Hochschule c. folyóirat magyarországi tudósítása;
2002–2005: Az Educatio c. folyóirat szerkesztıségi és kiadói titkári feladatainak
ellátása.

2012. november 23.
Dr. Rébay Magdolna
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