SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
MÉSZÁROS PÉTER

I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS
megnevezés

évszám
2010
2013

BA oklevél
MA oklevél

kibocsátó intézmény
DE BTK
DE BTK

II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ALAPKÉPZÉSBEN ÉS MESTERKÉPZÉSBEN (MINIMUM 5 ÉVRE
VISSZAMENŐLEG,
DE
LEHETŐSÉG
SZERINT
MINÉL
TELJESEBB
IDŐBELI
VISSZATEKINTÉSSEL)
A) oktatott kurzusok
(i)
a DE BTK-n képzési szintenként:
Kommunikáció- és médiatudományi szak:
- 2013–2016 doktoranduszként szemináriumok
BA:
Hírszerkesztés kommunikátoroknak (szem.)
Hírszerkesztés, hírelemzés az írott sajtóban (kommunikáció szakon) (szem.)
Rádiós műfajok (szem.)
(ii)
(iii)

a DE más karain képzési szintenként
más felsőoktatási intézményekben,
szintenként

Magyarországon/külföldön

képzési

B) oktatásszervezői tevékenység
(i)

témavezetés (csak a számadatokat kérjük)
lezárult

szakdolgozati
OTDK
egyéb:
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

folyamatban lévő
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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
VISSZAMENŐLEG,
DE
LEHETŐSÉG
SZERINT
MINÉL
VISSZATEKINTÉSSEL)

1

(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: médiaelmélet és -történet, műsorszóró médiumok, populáris
kultúra, emlékezethely-kutatás
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:
 gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány:
Magyarországon magyarul: 1
 szakfolyóiratban megjelent tanulmány: Magyarországon magyarul: 3
 ismertetés, recenzió: Magyarországon magyarul:
 egyéb publikációk: fordítás: 1
D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel
téma

időszak

adományozó intézmény

E) a tudományos közéletben való részvétel
 Magyarországon
a. bizottsági tagság/elnökség
b. szerkesztőbizottsági tagság/elnökség
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
V. EGYÉB KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG
 vezetői és egyéb megbízatások:
a. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten
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szerep

b. más intézménynél Magyarországon
c. külföldön
VI. KITÜNTETÉSEK, SZAKMAI ELISMERÉSEK
 pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb.
megnevezés
évszám
Kiváló Hallgató
2013
OTDK, Társadalomtudományi Szekció, 2013
Média- és kommunikációtudomány (1.
helyezés)

kibocsátó intézmény
DE TEK
OTDT

Ösztöndíjak:
Visegrad Scholarship Program, Banska Bystrica, 2012, szeptember-június
VII. EGYÉB SZAKMAI JELLEGŰ INFORMÁCIÓK, ADATOK
Konferenciák:
1. Zenei szubkultúrák médiareprezentációja, Pécsi Tudományegyetem, Kommunikációés Médiatudományi Tanszék, Pécs, 2011. április 28-29.
2. Egy generáció médiahasználatáról, Pécsi Tudományegyetem, Kommunikáció- és
Médiatudományi Tanszék, Pécs, 2013. november 8-9.
3. Kultok III. A populáris kultúra medialitása, MODEM, Debrecen, 2014. március 28-29.
4. Új területek és fogalmak a kortárs (média)kultúra kutatásban, Pécsi
Tudományegyetem, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Pécs, 2016. április 2930.
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