Szakmai önéletrajz
Dr. Pap József főiskolai tanár

1992-ben érettségiztem a ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban. Gimnáziumi
tanulmányaim után, 1992-ben felvételt nyertem a József Attila Tudományegyetem
történelem-földrajz szakára. 1994-ben felvettek Debreceni Református Egyetem a
református vallástanári szakára.
Egyetemi tanulmányaim alatt, másodéves koromban, találtam rá az igazi
érdeklődési területemre, a XIX. századi magyar történelemre. Harmadévesként TDK
dolgozat elkészítésébe kezdtem. Dolgozatom témája: „Csanád vármegye tisztikara 1845–
1867” volt. Munkámmal 1997-ben a Miskolcon rendezett Országos Tudományos Diákköri
Konferencián, a XIX. századi magyar történeti tagozatban első helyezést értem el.
Egyetemi tanulmányaim befejezése után felvételiztem a Janus Pannonius
Tudományegyetem

történelemtudományi

doktori

iskolájába.

Az

„Európa

és

Magyarország a XIX.-XX. században” elnevezésű program vezetője Ormos Mária
professzorasszony, kutatásom szakmai konzulense Marjanucz László, a SZTE Újkori
Magyar Történelem Tanszékének vezetője volt. „Magyarország vármegyei tisztikara a
reformkor végétől a kiegyezésig” címet viselő dolgozatomat 2002. április 24-én summa
cum laude minősítéssel védtem meg. (Elnök: T Mérei Klára, opponensek: Fónagy Zoltán,
Kajtár István)
2012-ben

habilitációs

értekezést

nyújtottam

be

a

Debreceni

Egyetem

Történelemtudományi Doktori Iskolájában. Habilitációs előadásaimat 2012. december
11-én tartottam meg, az Egyetem Doktori és habilitációs Bizottsága 2013. február 15-én
hozott határozatot a cím odaítéléséről.
Tudományos munkásság:
Az egyetemi tanulmányok alatt elkezdett kutatásomat 2003-ban önálló monográfia
megjelentetésével zártam le. Melyben a modernizációs folyamatok egyik fontos
társadalom-történeti vetületét, a reformkori magyar vármegye hivatalnokainak sorsát
kísértem nyomon a neoabszolutizmus korában. A passzív ellenállással kapcsolatos
eredményeim beépültek a legújabb tudományos publikációkba.

A

jelentős

eredményeket

felmutató

munka

után

tovább

folytattam

a

társadalomtörténeti kutatásokat. Jelenleg, a vármegyei hivatalnoki karral is szoros
kapcsolatban álló, dualizmus-kori politikai elit – az országgyűlési képviselők –
összetételét vizsgálom.
Oktatói tevékenység:
1997-ben kezdtem meg PhD-tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetemen. 1999.
január 1. óta dolgozom az Eszterházy Károly Főiskolán. 1999. január. 1-től 2001.
augusztus 31-ig az Egyetemes Történelem Tanszékén dolgoztam. (1999. január 1. és
június 2. között polgári szolgálatosként, 1999. szeptember 15. és 2000. szeptember 9.
között gyakornokként, majd tanársegédként) 2001. szeptember 1-től az újonnan
szerveződő Modernkori Magyar Történelem Tanszék tanársegédje lettem. 2003. február
1-én főiskolai adjunktusnak neveztek ki. 2005. január 1-én főiskolai docenssé, 2008.
október 1-én egyetemi docenssé, 2015. január 15-én pedig főiskolai tanárrá léptettek elő.
Oktatói tevékenységem a XIX. századi magyar történelemhez kapcsolódik. BA és MA
képzésben előadásokat tartok Magyarország története 1790-1849 és Magyarország
története 1849-1918 témakörben. Az általam vezetett szemináriumokon elsősorban a 19.
századi – dualizmus kori – gazdasági és társadalmi kérdésekkel foglakozunk. Az egyetemi
képzés megindulása óta oktatom a Történeti földrajz kurzust, mely a történelem BA
tanegységei között jelenleg két féléves tárgyként szerepel. A diszciplináris történelem
mesterképzésben

4,

elsősorban

a

társadalomtörténethez,

és

az

alkalmazott

számítástechnikai ismeretekhez kapcsolódó tárgynak vagyok a tantárgyfelelőse és
oktatója. A történelem PhD képzésben témavezetőként veszek rész.
Főiskolai közéleti és egyéb tanszéki, intézeti tevékenység:
2002. november 1-től 2007. december 31-ig a Bölcsészettudományi Kar kutatási és
pályázati koordinátora voltam. Ezen megbízatásom alapján tagja lettem a 2003. december
12-én létrehozott Tudományos Bizottságnak, mely titkárának választott. A Szenátus 2006.
szeptember 13-án az akkor létrehozott Tudományos Tanács titkárának nevezett ki, ezt a
feladatkört most is ellátom. 2008 és 2011 között irányítottam a Főiskola Tudományos
Diákköri munkáját, melynek során részt vettem a XXX. Jubileumi OTDK Humán
szekciójának egri megszervezésében. 2010 és 2014 között tagja voltam a Főiskola
Szenátusának. 2010 júliusától tanszékvezetőként irányítom a Modernkori Magyar

Történelem Tanszéket (jelenlegi neve: Új és Jelenkori Történeti Tanszék). 2013 júniusától
– egyéves megbízás után – intézetigazgatói kinevezést kaptam, 2013 júliusa és decembere
között az EKF megbízott tudományos rektorhelyettese voltam.
Rendszeresen részt veszek az akkreditációs folyamatban. A tartalmi feladatokon túl
én végeztem a korábbi egyetemi, a főiskolai, jelenlegi BA, MA és PhD anyag
számítástechnikai szerkesztését. A napi oktatási és kutatási tevékenységek mellett
éveken keresztül szerkesztettem az Intézet honlapját. Az FTDB elnökeként több pályázat
kidolgozásában részt vettem. Sikeresen anyagot készítettünk a TÁMOP 4.1.1, valamint az
OKA

pályázataira.

A

TÁMOP

4.2.2.B-10/1-es

pályázatnak

–

Tudományos

tehetséggondozás az Eszterházy Károly Főiskolán – pedig a projektmenedzsere voltam.
Eger, 2015. április 29.

