Szakmai önéletrajz
Dr. Bajnok Dániel főiskolai adjunktus

Bajnok Dániel 1982. január 6-án született Budapesten. Egyetemi tanulmányait
2000-ben kezdte az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán
történelem, valamint angol nyelv és irodalom szakon, 2005-ben ógörög nyelv és irodalom
szak osztatlan képzésén, 2011-ben pedig a klasszika-filológia mesterképzés diszciplináris
latin szakágán. MA szintű diplomát szerzett 2005-ben történelemből, 2008-ban angol
nyelv és irodalomból, 2011-ben ógörög nyelv és irodalomból. Tanári diplomája van
történelemből (2005) és angolból (2010). 2013-ban abszolvált a diszciplináris latin
mesterképzésen. Doktori tanulmányait az ELTE Történettudományi Doktori Iskolájának
Ókortörténeti Doktori Programjában végezte állami ösztöndíjasként 2008 és 2011 között,
témavezetője Németh György egyetemi tanár volt. Disszertációját 2014-ben védte meg
summa cum laude minősítéssel.
Egyetemi évei során eredményesen vett részt tanulmányi versenyeken, valamint
számos ösztöndíjra pályázott sikeresen. 2003-ban III. helyezést ért el az Országos
Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Ókortudomány szekciójában. Ugyanebben az
évben az ELTE BTK Tudományos ösztöndíját, majd 2004-ben a Köztársasági Ösztöndíjat,
valamint az „Esély a tanulásra” Közalapítvány ösztöndíját is elnyerte. 2012-ben TÁMOPösztöndíjjal egy hónapot töltött a Heidelbergi Egyetem Ókortörténeti Tanszékén (Seminar
für Alte Geschichte), 2013-ban pedig elnyerte a Nemzeti Kiválóság Program 12 hónapos
Jedlik Ányos Doktorjelölt Ösztöndíját.
Szakmai publikációi 2003 óta jelentek meg magyar és angol nyelven többek között
az Acta Antiqua, az Acta Classica Debreceniensis, a Graeco-Latina Brunensia, a Sic Itur ad
Astra

és

a

Vallástudományi

Szemle

hasábjain.

Fordításokat,

tanulmányokat,

könyvfejezeteket publikált, valamint könyvet szerkesztett az antik mágia és az ókori
mítoszmagyarázatok tárgykörében. Utóbbi években közleményei jelentek meg Aischinés
vitatott epidaurosi feliratáról és a Timarchos-beszéd érvelésének egyes kérdéseiről.
Jelenleg Aischinés szónoklatainak magyar nyelvű kommentáros kiadását készíti elő.
Korábban angol nyelvtanárként dolgozott a Magyar Táncművészeti Főiskola
Gimnáziumában (2005 és 2007 között ), majd 2007 és 2009 között angol nyelven tanított

történelmet a Karinthy Frigyes Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumban. 2009 és 2010 között
technikai munkatársként közreműködött az ELTE Ókortörténeti Tanszékén PatayHorváth András OTKA-projektjében (OKTA NNF 78486), míg ugyanebben az időszakban
ókortörténetet oktatott angolul a budapesti Britannica International Schoolban (A-level
GCE felkészítés). 2011 és 2013 között doktorjelöltként szakszemináriumokat és
szövegolvasásokat tartott az ELTE Ókortörténeti, valamint Ógörög Tanszékén antik
mítoszmagyarázatok, graeco-egyiptomi varázspapiruszok, valamint Aischinés szónoki
műveinek témájában. 2013 ősze óta tanársegédként, majd 2015 nyarától adjunktusként
dolgozik az Eszterházy Károly Főiskola Ókori és Középkori Történelem Tanszékén, ahol
ókori történelmet és régészetet, paleográfiát és latin nyelvet tanít.
Nős, négy gyermeke van.
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