SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
Sebestyén Attila
I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS
megnevezés
egyetemi oklevél (angol szak)
egyetemi oklevél (magyar szak)

évszám
2005
2003

kibocsátó intézmény
Debreceni Egyetem
Debreceni Egyetem

II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ALAPKÉPZÉSBEN ÉS MESTERKÉPZÉSBEN (MINIMUM 5 ÉVRE
DE
LEHETŐSÉG
SZERINT
MINÉL
TELJESEBB
IDŐBELI
VISSZAMENŐLEG,
VISSZATEKINTÉSSEL)
A) oktatott kurzusok
(i)
a DE BTK-n képzési szintenként:
Magyar szak:
- 2004–2006 doktori ösztöndíjasként szemináriumok: Régi magyar
irodalomtörténeti szeminárium, Filológia és verstan, Irodalomelméleti
szeminárium
- 2006–2007 óraadóként szakszemináriumok és speciális kollégiumok:
Irodalomtudományi proszeminárium, Líratörténet és medialitás speciális
kollégium, Irodalomelméleti szakszeminárium (Média- és kultúraelméletek),
Médiumok és olvasók speciális kollégium
- 2007-2008 tanársegédként szemináriumok és szakszemináriumok:
Irodalomelméleti szakszeminárium (Média- és kultúraelméletek),
Irodalomtudományi proszeminárium, Verstan szeminárium, Dráma- és
színházelmélet szeminárium
Kommunikáció- és médiatudományi szak:
- 2009-2010 óraadóként szemináriumok: Civil média, Írásgyakorlat
- 2010- tanársegédként szemináriumok: Civil média, Közösségi kommunikáció,
Intézményi kommunikáció elemzése, Írásgyakorlat, Sajtódiskurzus-analízis, A
kommunikáció és média társadalomtörténete
(ii)
a DE más karain képzési szintenként
(iii) más felsőoktatási intézményekben, Magyarországon/külföldön képzési
szintenként
B) oktatásszervezői tevékenység
(i)

témavezetés (csak a számadatokat kérjük)
lezárult

szakdolgozati
OTDK
egyéb:
(ii)

9

szakfelelősség
1

folyamatban lévő
11

(iii) szakirányfelelősség
(iv) tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével)
(v) egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK
koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.)
2008- : a DE BTK Oktatási Bizottságának tagja
2008-2010: a DE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének
oktatásszervezője
III.

OKTATÁSI
TEVÉKENYSÉG
DOKTORI
ISKOLÁBAN
DE
LEHETŐSÉG
SZERINT
MINÉL
VISSZAMENŐLEG,
VISSZATEKINTÉSSEL)

(MINIMUM
TELJESEBB

5

ÉVRE
IDŐBELI

A) oktatott kurzusok
B) törzstagság
C) témavezetés: (i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult (ii) folyamatban lévő
IV. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG
A) főbb kutatási területek
- médiaantropológia
- közösségi kultúra
- kulturális intézményrendszerek
B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc)
megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

C) főbb publikációs adatok (lásd a publikációs lista kategóriáit, itt csak számadatok
kellenek!)
• szerkesztett kötet: Magyarországon magyarul: 2
• gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány:
Magyarországon magyarul: 4
• szakfolyóiratban megjelent tanulmány: Magyarországon magyarul: 6
• ismertetés, recenzió: Magyarországon magyarul: 9
• egyéb publikációk: kulturális újságírás éveken keresztül (lapajánlók és
tudósítások)
D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel
téma
időszak
Irodalomtudomány és 2001–
a
kultúrakutatás 2004
horizontjai
az
ezredfordulón
A
magyar 2004–

adományozó intézmény
szerep
NKFP
Széchenyi- résztvevő
pályázat

NKFP

2

Széchenyi- résztvevő

irodalomtudomány
2007
eredményei
a
20.
századi
európai
kultúraelmélet
távlatában
Emlékezethelyek
a 2010magyar
populáris 2012
kultúrában

pályázat

TÁMOP
4.2.1./B- résztvevő
09/1/KONV-2010-0007
Új
Magyarország
Fejlesztési Terv

E) a tudományos közéletben való részvétel
• Magyarországon
a. bizottsági tagság/elnökség
b. szerkesztőbizottsági tagság/elnökség
2009-2011: az Alföld folyóirat szerkesztője
c. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)
• külföldön
a. bizottsági tagság/elnökség
b. szerkesztőbizottsági tagság/elnökség
c. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)
F) egyéb tudományos tevékenység
A Debrecen arcai: Médiareprezentációk és városmarketing-stratégiák című
konferencia (Debrecen, 2010. május 28-29.) szervezője.
Az Emlékezethelyek a Magyar populáris kultúrában című konferencia (Debrecen,
2012. február 23-24.) szervezője.

V. EGYÉB KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG
• vezetői és egyéb megbízatások:
a. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten
2010- : a DE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék titkára
b. más intézménynél Magyarországon
c. külföldön
VI. KITÜNTETÉSEK, SZAKMAI ELISMERÉSEK
• pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb.
megnevezés
Juhász Géza-díj

évszám
2002

kibocsátó intézmény
DE
Magyar
Irodalomtudományi Intézet

VII. EGYÉB SZAKMAI JELLEGŰ INFORMÁCIÓK, ADATOK

3

