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A kurzus célja: A kurzus a doktoranduszt segíti doktori kutatásainak megkezdésében, a szükséges
háttérismeretek, módszertani alapok és kutatási készségek elsajátításában. Konkrétan, (a) a hallgató
áttekintést kap a 19-20. század zsidó eszmetörténetéről, (b) eszközöket kap a kezébe ahhoz, hogy
eszmetörténeti kérdésekben elemzéseket végezzen, (c) ezeket az eszközöket a saját kutatási témájára
is alkalmazza, és végül (d) fejleszti a tudományos írással összefüggő készségeit.
A kurzus tartalma: A félév során Leora Batnitzky How Judaism Became a Religion c. könyvét dolgozzuk
fel. A hallgató hétről hétre elolvas egy-egy fejezetet, és a fejezet alapján reflektál saját kutatási
témájára. Ennek keretében hétről hétre egy legalább 4000 n terjedelmű minitanulmányt ír, amelyben
(1) min. 2000 n terjedelemben bemutatja a tárgyalt fejezet témáját, majd
(2) min. 2000 n terjedelemben a tárgyalt témát összeveti saját kutatási témájával.
A tárgyalt téma bemutatása nem az olvasott fejezet olvasmánynaplószerű visszaadása az oktató
részére, hanem bevezetés egy, a Batnitzky-könyvet nem ismerő képzeletbeli olvasó számára a hallgató
kutatási témája tárgyalásához (például fogalmak, egy fogalmi keret felvezetése). A leadandó „minitanulmány” második fele pedig az így bevezetett eszmetörténeti hátteret veti össze, ill. a bevezetett
fogalmakat, fogalmi keretet alkalmazza a hallgató saját kutatási témájára, források felhasználásával.
A január 25-ig leadandó félév végi dolgozat a heti beadandók eredőjeként születik. Terjedelme min.
35.000 n, és az eddigiekhez hasonlóan fele terjedelemben egy eszmetörténeti bevezetés és fogalmi
keret a hallgató kutatásához, és fele terjedelemben ennek a bevezetésnek az alkalmazása a hallgató
saját kutatási témájára. Ezen felül a félév végi dolgozat esetén elvárás (a heti beadandók esetén csak
javaslat), hogy a Batnitzky-könyvön kívül más irodalmat is feldolgozzon a hallgató; valamint (hasonlóan
a heti beadandókhoz, de annál nagyobb hangsúllyal), hogy konkrét források segítségével illusztrálja a
tárgyalt kérdések, jelenségek, fogalmak alkalmazását saját kutatási témájára.
Jegyszerzés: A jegy a következő komponensekből áll össze:
- A heti beadandók előre megbeszélt határidőre történő beadása: 10 × 5% = 50%.
- A félév végi dolgozat beadása 2019. január 25-ig: 50%.
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