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Történettudományi doktori iskola 

Hebraisztika-judaisztika doktori program 

Tárgyleírások (nappali tagozat, érvényes 2016/17. tanévtől) 

 

 

 

 

Cím:   Módszerek és elméletek 1 

Cím angolul:  Methods and theories 1 

 

Tárgyleírás: 

A hallgató megismerkedik azokkal a kortárs módszertani és elméleti keretekkel, amelyek 

különösen relevánsak a hebraisztika, azon belül saját szűkebb és tágabb kutatási területe 

szempontjából. Megtanulja, hogyan alkalmazza ezeknek a kereteknek a fogalmi rendszerét 

önálló munkája során, és miként reflektáljon kutatásának módszertani korlátaira. Szélesebb 

elméleti és módszertani horizontja révén doktori témáját új perspektívában fogja értelmezni. 

Ugyanakkor megismeri az egyes iskolák közötti szemléletbeli különbségeket, a módszertant 

érintő tudományos vitákat is, és ezáltal a kortárs szakirodalmat is tágabb kontextusban lesz 

képes interpretálni. A kurzus többek között a következő területeket fedheti le: kortárs 

irodalomelméletek, kortárs társadalomelméletek, kortárs valláselméletek és antropológia, 

kortárs történelemelméletek, nyelvészet és szociolingvisztika. 

A Módszerek és elméletek 1 kollokviummal záródó előadás, kötelező és nem ismételhető. 

Szélesebb áttekintést nyújt a huszadik század második felének és a huszonegyedik század 

elejének az irányzataiból, különös hangsúlyt fektetve a hallgatók speciális igényeire. Az erre 

épülő Módszerek és elméletek 2 gyakorlat, kötelezően választható és ismételhető. Ennek 

keretében lehetőség van valamely vagy néhány irányzat / iskola / elmélet / módszertan 

behatóbb megismerésére, különös tekintettel annak hebraisztikai vonatkozásaira. 

 

Tárgyleírás angolul: 

Students are introduced to the contemporary methods and theories that are most relevant 

for Hebrew studies, and especially, for their particular research field in broad and narrow 

senses. They learn how to apply these conceptual frameworks in their own work, and how to 

reflect upon the methodological barriers of their research. They will gain a broader 

perspective on their PhD topic due to a wider theoretical and methodological horizon. At the 

same time, by getting familiar with divergent disciplinary approaches, and learning about 

scholarly debates on methodology, they will also be able to interpret contemporary 

literature in a broader context. Topics covered by the course may include: contemporary 

literary theories, contemporary social theories, contemporary theories of religion and 

anthropology, contemporary theories of history, linguistics and sociolinguistics. 

Methods and theories 1 is a lecture offering a broader overview of the late twentieth 

century and early twenty-first century schools, putting special emphasis on the students’ 

needs. Methods and theories 2 is a seminar with a more in-depth approach to one or a few 

selected schools, theories, methodologies, including their applications to Hebrew studies. 
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