Szakmai önéletrajz
Név
Születési év
Végzettség
Szakképzettség
Jelenlegi munkahely,
munkakör:
Tudományos fokozat
(a tudományág
megjelölésével PhD,
CSc DLA):
Tudományos /
művészeti / akadémiai
tagság (MTA tagság);
MTA doktora (DSc);
“dr habil” cím:
A Széchenyi
professzori ösztöndíj,
Széchenyi István
Ösztöndíj, vagy
Békéssy György
Posztdoktori Ösztöndíj
juttatásának időpontja
Eddigi oktatói
tevékenység (oktatott
tárgyak felsorolása,
oktatásban töltött idő):

Az eddigi szakmai
gyakorlat és
teljesítmény
bemutatása:
Az elmúlt 5 év
szakmai, tudományos
(művészeti)
munkássága (a
legfontosabb
maximum 5, az
oktatott tárgy/tárgyak
szakterületéhez tartozó
publikáció, alkotás
felsorolása);
Az eddigi
tudományos-szakmai
életmű szempontjából
legfontosabb 5
publikáció vagy
alkotás felsorolása
(amennyiben az
előbbiektől
különböznek)
Tudományos/ szakmai
közéleti tevékenység,

Guszmann Gergely
1978
Történelem szakos bölcsész és tanár (MA); Angol nyelv és irodalom szakos tanár
(BA).
Eszterházy Károly Főiskola; adjunktus
PhD

A Francia Köztársaság és az Isle de France kutatói ösztöndíjelnyerése. Az ösztöndíj
juttatásának időpontja: 2005-2006. A kutatás helyszíne: École des Hautes Etudes en
Science Sociales, Párizs, Franciaország. A képzés és a kutatás a Történelem és
civilizáció szakon zajlott a Modern nemzetépítés specifikumai Dél-Ázsiában nevű
kutatói program keretén belül.
Modern polgári államrendszerek; Összehasonlító civilizációs tanulmányok;
Kormányzati politikák; Az EU integráció története (angol nyelven); Az EU
alapkérdései (angol nyelven); Összehasonlító politológia; Pártok és pártrendszerek
(angol nyelven); Nemzetközi kapcsolatok története; Egyetemes történelem (18481914); Multikulturalizmus: az indiai nemzeti identitás kérdései és regionális vetületei;
Polgárosodás Magyarországon a 19-20. században; Az Európán kívüli világ a 19.
században. Oktatásban eltöltött idő: 2007-2008.
A PhD-ösztöndíj keretén belül 1 év könyvtári munka Atelier Magyar-Francia
Társadalomtudományi Központ és Doktorképző könyvtárában 2004-2005. A PhDösztöndíj keretén belül 1 év tudományszervezési feladat (pl. konferenciaszervezés)
2006-2007.
Az
Eszterházy
Károly
Főiskola
Politológia
tanszékén
tudományszervezési ( konferenciaszervezés; pályázatok menedzselése; a Nemzetközi
Klub irányítása) és oktatói tevékenység 2007- jelenleg.
1. Kiállítás a kulturális örökség szakirodalmából, In: Világosság 2005/6., pp117-121
2. Művelődés, oktatás, In: Guszmanné Nagy Ágnes-Miskolczi László-Petercsák
Tivadar (szerk.): Az egri hóstyák, Eger Megyei Jogú Város és a Művészetek Háza,
Eger, 2007.
3. A nemzeti hős szerepe a poszt-koloniális nemzetépítésben. Az 1999-es indiaipakisztáni háború hősei. In: Acta Academie Pedagogicae Agriensis (várható
megjelenés: 2008 őszén)

Az École des Hautes Etudes en Science Sociales párizsi egyetem oktatóinak felkérése
konferencián való részvételre és a külföldi kutatómunka elősegítése magyar oktatók

nemzetközi
kapcsolatok
bemutatása:

számára.

