
A TANTÁRGY ADATLAPJA 

 
1. A képzési program adatai 

 
1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 
1.2 Kar  Történelem és Filozófia Kar 
1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 
1.4 Szakterület Történelem 
1.5 Képzési szint Alapképzés (BA) 
1.6 Szak / Képesítés Régészet 

 
2. A tantárgy adatai 
 
2.1 A tantárgy neve Bevezetés a történelem segédtudományaiba, HLM 1104 
2.2 Az előadásért felelős tanár Dr. Rüsz-Fogarasi Enikő egyetemi tanár 
2.3 A szemináriumért felelős tanár  
2.4 Tanulmányi év I 2.5 Félév I 2.6. Értékelés módja Vizsga 2.7 Tantárgy típusa Alaptantárg

y 

 
3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 
 
3.1 Heti óraszám 2 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor - 
3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 28 melyből: 3.5 előadás 28 3.6 szeminárium/labor  
A tanulmányi idő elosztása: óra 
A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 40 
Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 40 
Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portfóliók, referátumok, esszék kidolgozása 30 
Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 8 
Vizsgák 4 
Más tevékenységek:   
3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 122 
3.8 A félév össz-óraszáma 150 
3.9 Kreditszám 3 

 
4. Előfeltételek (ha vannak) 
 
4.1 Tantervi  Kötelező módon az előadással együtt kell felvenni 
4.2 Kompetenciabeli  

 
5. Feltételek (ha vannak) 
 

5.1 Az előadás 
lebonyolításának feltételei 

 Minden elhangzott előadás téma szerepelhet a vizsgatételek között. 

 Vetítőgép szükséges az előadásra, kiadott tematikus térkép 
elkészítése szükséges. 
 



 
 
6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
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 A történelem képzés egyik alapvető tantárgya mivel a történészképzéshez oly fontos 
segédtudományokat ismerik meg a hallgatók. 

 Történelmi tények megállapítása a források alapján. 

 Képesség az elsajátított információk továbbadására írásban és szóban. 

 A tér és időbeni orientációs készségek fejlesztésére tesszük a hangsúlyt a kronológia, 
történeti földrajz és topográfiai ismeretek révén.  

 A különböző segédtudományok (genealógia, heraldika, numizmatika, paleográfia, 
diplomatika, pecséttan stb.) által használt specifikus terminológia elsajátítása a 
történészi készségek fejlesztéséhez segítenek 
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  A szakmai feladatok teljesítése a tudományos etika szabályainak betartásával. 

 A történelmi tárgyi örökség értékelésére alkalmas készségek fejlesztése. 

 Esettanulmányok feldolgozása és értékelése 

 A szakmai feladatok teljesítése a tudományos etika szabályainak betartásával 

 
7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

 
8. A tantárgy tartalma 
 
8.1 Előadás Didaktikai 

módszerek 
Megjegyzések 

1. Bevezetés a történelem segédtudományaiba Előadás.  
2. A történész módszerei  PPT  
3. Történeti földrajz, történeti ökológia, történeti 
topográfia 

Térképek,  otthoni térképes feladatok 

4. Történeti topográfia Térképek,   
5. Címertan PPT,  fotós feladat 

 Az órán tilos a telefon és internet használata ugyanis zavarják az óra 
menetét. 

5.2 A szeminárium / labor 
lebonyolításának feltételei 

 - 

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

  A történeti kutatás számára szükséges segédtudományi ismeretek 
elsajátítása fontos.  

7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 
 
 
 
 
 

A történeti kutatás első lépéseit adja meg ez a tantárgy, bemutatva 
mindazokat a segédtudományokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 
a történeti forrásokat értelmezni és elemezni tudja. Úgyis lehetne 
fogalmazni, hogy a segédtudományok a szemüveget biztosítja a 
források tisztább látására.  

Fontos, hogy a hallgató megtanulja, hogyan milyen segédeszközökkel 
tudja feloldani a középkori és kora újkori források dátumait.  

Mivel csupán bevezetést adhatunk a különböző segédtudományokba 
ezért az is lényeges, hogy eligazítsa, a hallgatót az egyes tárgyakon 
belül hogyan lehet tovább lépni és milyen szakirodalmon kel elindulni 
a továbbiakban.  

  



6. Pecséttan PPT,   
7. Epigráfia PPT  
8. Paleográfia PPT  
8. Diplomatika PPT,   
10. Kodikológia PPT  
11. Kronológia PPT,   
12.Genealógia, arcontológia, prosopográfia PPT,  családfa 
13. Inszigniológia, falerisztika, vexillológia PPT,   
14. Numizmatika PPT  
Könyvészet 
 
1.Bertényi Iván: A történelem segédtudományai, Budapest, 1998., 2004. 

2.Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája, Bp. 1997. 

3. E. H. Carr: Mi a történelem? Bp. 1995. 
 
4. Delort Robert: Introduction au sciences auxiliares de l’histoire, Paris, 1969. 

5. DIR. Introducere, vol. I-II, Bucuresti, Ed. Acad.,  

6. L' Historie et ses methodes, Paris, 1971. 

7. Kállay István: A történelem segédtudományai, Bp., 1986. 

8. Nicolae Edroiu: Introducere în ştiinţele auxiliare ale istoriei, Cluj- Napoca, 1992, 2004.,  

9. Norma J. G. Punds: Európa történeti földrajza, Bp., 1997.  

10. James M. Powell: Medieval studies. An introduction, Syracusa Univ. Press, 1992. 

11. Rüsz- Fogarasi Enikő: Bevezetés a történelem segédtudományaiba, Kolozsvár, Accent. 2002. 

8.2 Szeminárium  Didaktikai módszerek Megjegyzések 
- Fotós feladat, Térképek, családfa, házi 

dolgozat (egy kritikai apparátussal rendelkező 
készítése, téma szabad választás szerint) 

  

Könyvészet  
- 

 

 
9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív  
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 
 

 kommunikációs készség fejlesztése 
 elemzés hatékonysága 
 interdiszciplinárisát 
 magas fokú tárgyi ismeret, tájékozottság 
 szakmai nyelv uralma 

 



 
 
10. Értékelés 
 
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a 

végső jegyben 
10.4 Előadás  Tárgyi és fogalmi 

ismeretek 
Írásbeli vizsga 50% 

10.5 Szeminárium / Labor Feladatok  50% 
   

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 
  minden hallgató számára kötelező a félév utolsó hetén (13. héten) a félévi feladatok leadása egy, az 

év elején meghatározott témából 
  A 100-ból 50 pont elérése szükséges. 
  
  

 

Kitöltés dátuma,      Előadás felelőse,  

Kolozsvár, 2020. március. 27.    Dr. Rüsz-Fogarasi Enikő 

                        

 

Az intézeti jóváhagyás dátuma,    Intézetigazgató,  

Kolozsvár, 2020. március 31.   .  Dr. Nagy Róbert Miklós 

         


