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INFORMAȚII PUBLICE PRIVITOARE LA CONCURSURI 

Denumire câmp Descriere 

Facultatea Bölcsészettudományi Kar 

Departamentul Magyar Néprajz és Antropológia Intézet 

Poziția în statul de funcții 5 

Funcția Docens 

Disciplinele din încărcătura 

postului/ ariile de cercetare, 

așa cum figurează în statul de 

funcții 

LMM1165 Kulturális interferenciák. Etnikai és regionális kultúrák Erdélyben 

LLD2222 Etnográfia IV. Gazdálkodás és életmód. 

LLD3126 Antropológia III. Társadalomnéprajz  

Domeniul științific Kultúratudományok 

Descrierea postului scos la 

concurs 

A Magyar Néprajz és Antropológia Intézet állása (docens, 5. szám) három 

kurzust foglal magába: egy kurzus az erdélyi kulturális, etnikai és regionális 

interferenciákkal foglalkozik (MA szint), egy kurzus a mindennapi gazdasági 

gyakorlatokról és egy társadalomnéprajzi- szociálantropológiai kurzus (BA 

szint, néprajz szak és kultúratudomány szak). 

 

A Kulturális interferenciák. Etnikai és regionális kultúrák Erdélyben c. kurzus 

célja új fogalmak bevezetése az etnikai és nemzeti identitásról, az erdélyi 

hagyományos kultúrákról és az erdélyi kulturális találkozásokról, a különböző 

etnikai és regionális közösségek egymás mellett élésének modelljeiről szóló 

diskurzusban.  

 

Az Etnográfia IV. Gazdálkodás és életmód célja, hogy történelmi és újabb 

példákon keresztül megismertesse a hallgatókat a vidéki és mindennapi 

gazdasági folyamatok elemzésével, valamint megvizsgálja a természet-ember-

kultúra kapcsolatának folyamatos változását. 

 

Az Antropológia III. Társadalomnéprajz célja a hagyományos, törzsi és vidéki 

közösségek társadalmi rendszerének bemutatása. Emellett hangsúlyt fektet 

Erdély közösségeire, ugyanakkor a komplex társadalmakra is kitekintéssel van.  

 

A Magyar Néprajz és Antropológia Intézet keretében erre az állásra 

jelentkezőknek meg kell felelniük a tudományos tevékenységre vonatkozó 

valamennyi követelménynek, amint azt a „Babeş-Bolyai” Tudományegyetem és 

a Bölcsészettudományi Kar szabályai előírják. A vizsga szóbeli részei magyar 

nyelven zajlanak. 

 

A pályázóknak alapképzési, mesterképzési és doktori diplomával kell 

rendelkezniük kultúratudományban (néprajz, etnológia, kultúratudományok) 

vagy a kapcsolódó területeken (kulturális antropológia, szociológia, 

kommunikációtudományok, filológia). 

 

A jelentkezőknek a kultúratudományok területén (néprajz, etnológia, kulturális 

antropológia) tudományos eredményeket kell felmutatniuk és néprajzi, 



etnológia és kulturális antropológiai kutatásokkal és publikációkkal kell 

rendelkezniük. 

Atribuții Didaktikai norma: 8 óra/hét 

– tantárgyak előkészítése és oktatása (a tantervben szereplő alapképzési 

szemináriumok), a kompetenciáknak megfelelően; 

- vizsgák és zárthelyi dolgozatok megszervezése a kari szabályzatoknak 

megfelelően a tanított tantárgyak esetében; 

- a tanterv, az analitikai programok és a tantárgyi adatlapok kidolgozása; 

- konzultáció, korrepetálási és szakmai tanácsadási órák kialakítása és 

lebonyolítása a hallgatók számára. 

 

Egyéb tevékenységek: 

Didaktikai tevékenységek (X1) AX1 494.00 

Tudományos tevékenységek/művészet/sport (X2) AX2 494.00 

Polgári tevékenységek (X3) AX3 493.00 

Egyéb tevékenységek össz-óraszáma  1,481.00 

 

 

Data și ora susținerii 

prelegerii/ probei orale 

2021. január 29. 10 óra 

Locul susținerii prelegerii/ 

probei orale (adresa Facultății/ 

Institutului și sala) 

Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Néprajz 

és Antropológia Intézet, 240-es terem, Horea út 31.  

Probele de concurs, data, ora și 

locul de susţinere a acestora 

(adresa Facultății/ Institutului 

și sala) 

1. a jelölt dossziéjának az értékelése  

2. nyilvános előadás 

Az értékelésnél a jelölt dossziéja, amelyben bemutatja az eredményeit, 75%-ban 

számít, míg a nyilvános előadás 25%-ban abban a jelentésben, amelyet a 

vizsgabizottság mindegyik tagja összeállít. A tudományos tevékenység 

értékelésében a a publikációknak a didaktikai normával összhangban levő 

tudományos minőségét kell értékelni.  

 

A dosszié értékelése 

2021. január 29. 9 óra 

Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Néprajz 

és Antropológia Intézet, 107-es terem, Horea út 31.  

 

A jelöltek egy minimum 30 perces nyilvános előadást is tartanak egy általuk a 

tételek sorából választott téma alapján  

2021. január 29. 10 óra 

Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Néprajz 

és Antropológia Intézet, 240-es terem, Horea út 31. 

Tematica și bibliografia 

probelor de concurs 

Témák és szakirodalom: 

I. A gazdálkodás etnográfiája és a gazdasági antropológia. Gazdaság, 

társadalom és kultúra viszonya  

1. A paraszti háztartás a vidéki gazdaságban. A múlt érvei és a jelen kihívásai  



2. Együttműködési formák és stratégiák a falusi gazdálkodásban  

3. Gazdasági antropológiai megközelítések az interetnikus viszonyok 

kutatásában  

4. Gazdasági adaptáció és etnicitás: gazdaság, vidékiség és integráció 

II. Társadalomnéprajzi jelenkutatások az európai és a hazai etnológia, illetve a 

szociálantropológia viszonyrendszerében  

1. A romániai magyar társadalom mint mindennapi életvilág (társadalomnéprajzi 

kutatások és eredmények Erdélyben, ill. Moldvában) 

2. Társadalomnéprajzi jelenkutatások és változó témakonstrukcióik: a 

vidékiség/ruralitás értelmezései  

3. A jelenkori vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai  

4. Globalizáció és hálózatosodás a vidéki társadalomban és gazdaságban  

III. A kulturális és az etnikai sokféleség interdiszciplináris megközelítésben  

1. Régi fogalmak, új struktúrák: határ és identitás a fogalomtörténet mérlegén  

2. Erdély 21. századi etnikai arculata  

3. A társadalmi és kulturális különbségek „etnicizálódása”  

4. Az interkulturalitás és az interetnikusság módszertani vonatkozásai  

Bibliográfia 

ERIKSEN, Thomas Hylland: Kis helyek – nagy témák. Bevezetés a 

szociálantropológiába. (Társadalomtudományi Könyvtár. Ford. Karádi Éva et al.) 

Gondolat, Budapest, 2006. [Small Places, Large Issues. An Introduction to Social and 

Cultural Anthropology. Pluto Press, London • Sterling, Virginia, 1995.] 

FEISCHMIDT Margit (szerk.): Etnicitás. Különbségteremtő társadalom. Gondolat – 

MTA KI, Budapest, 2010.  

FÉL Edit – HOFER Tamás: „MI, KORREKT PARASZTOK...” Hagyományos élet 

Átányon. (Társadalomtörténeti monográfiák, 1.) Korall, Budapest, 2010.  

FÜZES Endre – KISBÁN Eszter (szerk.): Magyar Néprajz IV. Életmód. Akadémiai, 

Budapest, 1997.  

KASCHUBA, Wolfgang: Bevezetés az európai etnológiába. (Antropos. Ford. Petrán 

Zita et al.) Csokonai, Debrecen, 2004. [Einführung in die Europäische Ethnologie. 

Beck, München, 1999.] 

KOSELLECK, Reinhart: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai 

szemantikája. (Jószöveg tankönyvek. Ford. és a zárótanulmányt írta Szabó 

Márton.) Jószöveg Műhely, Budapest, 1997. [Zur historisch-politischen Semantik 

asymmetrischer Gegenbegriffe (1975), In Vergangene Zukunft. Zur Semantik 

geschichtlicher Zeiten. Frankfurt a. M. 1979, 211–259.]  



OLÁH Sándor: Falusi látleletek (1991–2003). Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 

2004. 

POZSONY Ferenc: Az erdélyi magyar társadalom kutatásának eredményei. In 

Jakab Albert Zsolt – Keszeg Vilmos – Szabó Árpád Töhötöm (szerk.): 

Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – 

Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2008, 157–222. [Első közlése: Cseri 

Miklós – Füzes Endre: Ház és ember, 20. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 

2007, 21–43. 

POZSONY Ferenc: Erdély népei. Szászok, örmények, székely szombatosok, cigányok. 

Egyetemi jegyzet. (Néprajzi Egyetemi Jegyzetek, 6.) KJNT – BBTE MNAT, 

Kolozsvár, 2009. 

SÁRKÁNY Mihály: Társadalom és gazdaság. Válogatott szociálantropológiai írások. 

(Kultúrák keresztútján 22.) L’Harmattan Kiadó – MTA BTK Néprajztudományi 

Intézet, Budapest, 2014. 

SÁRKÁNY Mihály – SZILÁGYI Miklós (szerk.): Magyar Néprajz VIII. Társadalom. 

Akadémiai, Budapest, 2000. 

SZILÁGYI Miklós (szerk.): Magyar Néprajz II. Gazdálkodás. Akadémiai, Budapest, 

2001. 

Descrierea procedurii de 

concurs 

A bizottság értékelni fogja:  

1. A jelölt dossziéja (75%) 

2. A nyilvános előadás (25%) 

 

A tudományos tevékenység értékelésében az alapvető szempont a 

publikációknak és a tudományos hozzájárulásoknak a didaktikai normával 

összhangban levő minősége, amely figyelembe veszi a BBTE honlapján, a 

meghatározatlan időre kiírt állásokra vonatkozó vizsgák részben közzétett 

versenyvizsga metodológiáját.  

 

A nyilvános előadás minimális időtartama 30 perc. Ennek a próbának kötelezően 

tartalmaznia kell egy kérdések-válaszok részt is, amelyben a jelölt a bizottság / 

publikum kérdéseire válaszol.  

 

Az állással kapcsolatos összes információ elérhető a BBTE honlapján a 

meghatározatlan időre szóló didaktikai állások részben.  

 

Kolozsvár, 03.12. 2020 

 

Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, 

Dr. Szabó Á. Töhötöm, egyetemi adjunktus, intézetvezető 
 

 

 

      


