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Disszertációs témák / Témy dizertačných prác 

pre akademický rok 2019 / 2020 v doktorandskom programe: 

 

Študijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika 

Študijný program: Didaktika dejepisu 

Stupeň: doktorandský 

Forma: denná aj externá 

 

Témavezető / Vedúci témy: Prof. Dr. Tóth Péter, PhD. szakfelelős / garant študijného programu 

(Szarka Lászlóval együttműködve / v spolupráci s L. Szarkom): 

 

Szakképzés- és iparfejlesztés Felső-Magyaországon a kiegyezés korában  

Odborné školstvo a rozvoj priemyslu na Hornom Uhorsku v období dualizmu. 

 

Témavezető / Vedúci témy: Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD. társ-szakfelelős / spolugarant 

študijného programu: 

 

A történelmi források kontroverzivitása és didaktikai értéke – a hidegháború példáján 

Kontroverzivita historických prameňov a ich didaktická hodnota – príklad studenej vojny. 

 

Témavezető / Vedúci témy:  Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD. társ-szakfelelős / spolugarant 

študijného programu:  

 

Történelemtankönyvek didaktikai minőségének változásai a 20. században 

Vývoj didaktickej kvality učebníc dejepisu v dvadsiatom storočí. 

 

Témavezető / Vedúci témy: Dr. habil. Simon Attila, PhD. társ-szakfelelős / spolugarant 

študijného programu:  

 

Ellenségképek teremtése a 20. századi történelemtanításban  

Vytváranie obrazu nepriateľa vo vyučovaní dejepisu v 20. storočí 

 

Témavezető / Vedúci témy: Dr. habil. Szarka László, CSc.: 

 

A történeti személyiségek szerepe a történelemoktatásban. A 18-19. századi Habsburg uralkodók 

ábrázolása a dualizmuskori magyarországi egyetemes és nemzeti történelemtankönyvekben  

Úloha historických osobností  vo vyučovaní dejepisu. Vyobrazenie Habsburgských panovníkov 

18. a 19. storočia v uhorských učebniciach svetových a národných dejín  v období rakúsko-

uhorského dualizmu. 

 

Témavezető / Vedúci témy: Dr. habil. Szarka László, CSc.: 

 

Frontélmények, hátországi tapasztalatok, női szerepek a forrásközpontú történelemoktatásban. A 

Nagy Háború centenáriumának történelemdidaktikai hozadéka 

 

Možnosti využita prameňov z každodenných skúseností z frontu, zo zázemia a zo života žien vo 

vyučovaní dejín prvej svetovej vojny. Didaktický prínos 100. výročia Veľkej vojny.          
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Témavezető / Vedúci témy: Dr. habil. Popély Árpád, PhD.:  

 

Választások a kommunista Csehszlovákiában és a magyar kisebbség – beleértve a források 

oktatási célú felhasználásának lehetőségeit (Voľby v komunistickom Československu a 

maďarská menšina – vrátane možností využívania prameňov vo výučovaní dejepisu)   

 

Témavezető / Vedúci témy: Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.:   

 

A 19. század második felében zajló oktatásügyi történések a korabeli sajtó ábrázolásában.   

Školská problematika druhej polovice 19. storočia v svedectve dobovej tlače.  

 

Témavezető / Vedúci témy: Doc. PhDr. József Liszka, PhD.: 

 

Egy mesterség és társadalmi réteg kialakulásának és megszűnésének gazdasági és 

szociokulturális feltételei. A komáromi szekeresgazdák témájának lehetőségei a regionális 

történelem oktatásában.  

 

Ekonomické a sociokultúrne podmienky vzniku a zániku jedného remesla a spoločenskej vrstvy. 

Možnosti začlenenia témy komárňanských furmanov do vyučovania regionálnych dejín. 

 

Komárom / Komárno, 2019.06.06.  

 

 

 

 


