SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
Dr. Fodor Péter
I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS
megnevezés
egyetemi oklevél

évszám
1999

kibocsátó intézmény
KLTE

II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ALAPKÉPZÉSBEN ÉS MESTERKÉPZÉSBEN
SZERINT MINÉL TELJESEBB IDŐBELI ÁTTEKINTÉSSEL)

(LEHETŐSÉG

A) oktatott kurzusok
(i)
a DE BTK-n képzési szintenként:
magyar irodalom szak:
- 1999–2002 doktori ösztöndíjasként szemináriumok és speciális kollégium: Irányzatok a
Nyugatot követően; A második világháború utáni évtizedek irodalma; A kultúra narratívái
- 2002–2006 óraadóként szakszemináriumok és speciális kollégiumok: Modernség és
kommunikációtörténet; A jelentés emberen túlható mechanizmusai; Modernitásnarratívák- kommunikációtörténet
Kommunikáció- és médiatudományi szak:
- 2009- főkollégiumok: Médiaelmélet; Sport-test-medialitás; A populáris kultúra műfajai
- 2009- szemináriumok: Bevezetés a média tanulmányozásába; Médiaszövegek elemzése;
A kommunikáció és a média társadalomtörténete; Írásgyakorlat; Testreprezentációk a
médiakultúrában
(ii)
más felsőoktatási intézményekben, Magyarországon/külföldön képzési
szintenként:
KFRTKF: 2001–2009
B) oktatásszervezői tevékenység:
(i)

témavezetés (csak a számadatokat kérjük)

szakdolgozati
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

lezárult
48 (KFRTKF) 22 (DE)

folyamatban lévő
14

szakfelelősség
szakirányfelelősség
tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével):
egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK
koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.):

III.

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG DOKTORI ISKOLÁBAN
TELJESEBB IDŐBELI ÁTTEKINTÉSSEL)

A) oktatott kurzusok
B) törzstagság:
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(LEHETŐSÉG

SZERINT MINÉL

C) témavezetés:
IV. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG
A) főbb kutatási területek: modern és posztmodern
kultúratudományi értelmezései, populáris kultúra és média

prózatörténet,

a

sport

B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc)
megnevezés

évszám
2007

PhD

kibocsátó intézmény
DE

C) főbb publikációs adatok (lásd a publikációs lista kategóriáit)
• könyv: Magyarországon magyarul: 2
• szerkesztett kötet: Magyarországon magyarul: 1
• könyvfejezet: Magyarországon magyarul: 6
• gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány: 8
• szakfolyóiratban megjelent tanulmány: külföldön idegen nyelven: 1;
Magyarországon idegen nyelven: 1; külföldön magyarul: 2; Magyarországon
magyarul: 7
• ismertetés, recenzió: külföldön magyarul: 1; Magyarországon magyarul: 11
• egyéb publikációk: 10 szakmai interjú; 12 könyvajánló, 18 tudományos előadás
D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel
téma
Általános
Irodalomtudományi
Kutatócsoport
Irodalomtudomány és a
kultúrakutatás
horizontjai
az
ezredfordulón
A
magyar
irodalomtudomány
eredményei
a
20.
századi
európai
kultúraelmélet
távlatában
Történés,
médium,
nyilvánosság

időszak
2001–

2001–
2004

adományozó intézmény
szerep
ELTE,
Összehasonlító résztvevő
Irodalomtudományi
Tanszék
NKFP
Széchenyi- résztvevő
pályázat

2004–
2007

NKFP
pályázat

2010–

OTKA

E) a tudományos közéletben való részvétel
• Magyarországon
a. bizottsági tagság/elnökség
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Széchenyi- résztvevő

résztvevő

•

b. szerkesztőbizottsági tagság/elnökség
2003– az Alföld folyóirat szerkesztője
2007– a Mediárium folyóirat szerkesztője
c. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)
2006; 2008, 2011 TDK-dolgozatok bírálása
2008: bizottsági tag PhD-eljárásban
2008: MAB akkreditációs pályázat bírálása
2011: bizottsági tag PhD-eljárásban, OTDK-zsűritag
külföldön
a. bizottsági tagság/elnökség
b. szerkesztőbizottsági tagság/elnökség
c. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.):

F) egyéb tudományos tevékenység
2002– az Alföld Stúdió kritikai szakosztályának társvezetése;
V. EGYÉB KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG
• vezetői és egyéb megbízatások:
a. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten:
b. más intézménynél Magyarországon:
2007–2008: tanszékvezető KFRTKF Anyanyelvi és Irodalmi Tanszék
2006–2008: a József Attila Kör elnökségi tagja
c. külföldön
VI. KITÜNTETÉSEK, SZAKMAI ELISMERÉSEK
• pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb.
megnevezés
Juhász Géza-díj

évszám
1998

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány
Alkotói ösztöndíj

2001
2003

Móricz Zsigmond-ösztöndíj

2007
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kibocsátó intézmény
KLTE
Magyar
Irodalomtudományi Intézet
DMJV Önkormányzata
Magyar
Alkotóművészek
Országos Egyesülete
Kulturális Minisztérium

