Szakmai önéletrajz

Személyes adatok
Név: Dr. Szász Géza
Születési idő: 1967. 10. 21.
Születési hely: Szentes (Magyarország)
Állampolgárság: magyar
Levelezési cím: 6722 Szeged, Egyetem u. 2.
E-mail: szaszgeza@gmail.com

Tudományos fokozat
1997. (JATE, Szeged): egyetemi doktori (dr. univ.) cím szerzése történelemből (A
Karoling-birodalom felbomlása és a dél-franciaországi territoriális fejedelemségek
kialakulása; témát adta: dr. Csernus Sándor), summa cum laude minősítéssel
2003. (SZTE, Szeged): doktori (PhD) fokozatszerzés francia-magyar együttműködés
keretében francia irodalomból (SZTE) és történelemből (Université d’Angers) (L’image
de la Hongrie en France dans les récits de voyage et dans la presse, 1837-1847,
témavezetők: dr. Penke Olga és Jacques-Guy Petit [Université d’Angers]), summa cum
laude minősítéssel

Végzettség
2002 – Szegedi Tudományegyetem, BTK, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Francia
irodalom program; Université d’Angers, École Doctorale d’Angers, Histoire des peuples et des
civilisations de l’Europe doktori program
1992 – JATE, történelem – francia nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, aki latin nyelvi
speciális képzésben részesült
1986 – érettségi, Horváth Mihály Gimnázium, Szentes, speciális francia tantervű osztály

Oktatói tevékenység
1991-1992

demonstrátor - JATE BTK Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék

1992-1998
1993-1994;
1997-1999
1996-2010
1997
1998-2004
1999
1999-2005

tanársegéd – JATE BTK Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
felkérésre francia kezdő órák tartása a JATE Központi Idegennyelvi
Lektorátusán
oktató a JATE (SZTE) BTK fordító és tolmácsképző programjában
(komparatív országismeret, Európa-stúdiumok)
felkérésre 19. századi francia társadalomfejlődéssel foglalkozó
szeminárium tartása a BTK Újkori Egyetemes Történeti Tanszékén
adjunktus - JATE (SZTE) Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
felkérésre szeminárium tartása középkori francia történelemből a
JATE BTK Középkori Egyetemes Történeti Tanszékén
a francia fél felkérésére kortárs francia civilizációismeretet oktatása
a JATE/SZTE ÁJTK és az Université de Paris X-Nanterre által
létrehozott francia jogi képzésben

2004. szept. óta egyetemi docens - SZTE Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Részvétel konferenciákon

























1996. ápr.: A modern politikai gondolkodás kezdetei (Szeged)
1996. okt.: Európa és a Mediterráneum (Szeged)
1999. máj: L’enseignement des Études européennes aux Départements de Français
(Budapest)
1999. okt.: Régions, Nations, Europe (Szeged)
2000. ápr.: Mille ans de contacts (Szombathely)
2001. ápr.: Histoire politique, sociale et culturelle en Anjou et dans l’Ouest (Angers, Fro.)
2001. szept.: Tradíció és modernizáció (Szeged)
2001. okt.: Mille ans de relations franco-hongroises (Párizs, Fro.)
2002. ápr.: La thèse de A à Z (Angers, Fro.)
2004. okt.: Les genres en transition (Szeged)
2004. nov.: Bonaparte Napóleon koronája és üzenete (Szeged)
2005. okt.: L’idée d’Europe au XVIIIe siècle (Genova, Olaszo.)
2005. nov.: Passé enseveli, passé ressuscité (Székesfehérvár)
2006. okt.: La trangression des limites. Séminaire doctoral des pays de Visegrád (Krakkó,
Lengyelo.)
2009 okt.: Le français dans l'enseignement scolaire et universitaire: État des lieux et
nouvelles solutions (Lódz, Lengyelo.)
2009. nov.: Études françaises (Újvidék, Szerbia)
2010. szept. Changer le monde avec les mots (Lille, Franciaország)
2015. ápr.: Via Sancti Martini. Szent Márton útjai térben és időben (Szombathely)
2016. okt: Nations, nationalismes,minorités et migrations dans l'espace
euroméditerranéen, 1945-1989 (Szeged)
2016. nov.: Byzance et l’Occident V. (Budapest)
2016. nov.: 25e anniversaire du lancement de la Filière francophone de BGE (Budapest)
2017. márc.: Silence(s) (Temesvár, Románia)
2017. szept.: Vitesse-Attention-Perception (Szeged)
2018. ápr.: Byzance et l’Occident VI. (Budapest)




2018. máj.: Voyage et spritualité (Budapest)
2018. jún.: Voyageurs et voyages. Incursions culturelles et linguistiques (Temesvár,
Románia)

Konferenciaszervezés









1996. ápr.: A modern politikai gondolkodás kezdetei (Szeged) – a szervezőbizottság
tagja
1996. okt.: Európa és a Mediterráneum (Szeged) - a szervezőbizottság tagja
2001. ápr.: Histoire politique, sociale et culturelle en Anjou et dans l’Ouest (Angers, Fro.)
– a szervezőbizottság tagja
2002. ápr.: La thèse de A à Z (Angers, Fro.) – a szervezőbizottság tagja
2004. okt: Les genres en transition (Szeged) – a szervezőbizottság tagja
2007. okt.: Le présent dans le passé, le passé dans le présent. Séminaire doctorale des
pays de Visegrád – a szervezőbizottság elnöke
2013. márc.: Traduire Diderot (Szeged) – a szervezőbizottság tagja
2016. okt.: Nations, nationalismes,minorités et migrations dans l'espace
euroméditerranéen, 1945-1989 – a szervezőbizottság tagja

Nyelvtudás





Francia – felsőfok (középiskolai tanári oklevél)
Latin – oklevél bejegyzés (speciális képzést végzett)
Orosz – egyetemi lektorátusi alap- és záróvizsga
Angol – kutatói

Tanszékfejlesztés
részvétel a JATE/SZTE Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében TEMPUS, FEFA és
1992 óta
ERASMUS programok keretében (Université d’Angers, Université
de Nice) – tanulmányutak, koordinációs értekezleteken való
részvétel (Szeged, Angers, Iasi), közös tantárgyfejlesztés
1993,
1994, tanszéki tanulmányi kirándulások szervezése „Francia emlékek
1998
nyomában Magyarországon” témakörben
a Tanszék Erasmus-koordinátora (Université de Strasbourg,
Université d’Angers); részvétel az SZTE és a francia egyetemek
1997-2005;
közti bilaterális kapcsolatok fejlesztésében (oktatói és hallgatói
2017 óta
ösztöndíjak francia, illetve történelem szakosok számára); francia
nyelv és irodalom szakos hallgatók ösztöndíjpályázatainak

2000-2017
2000-2001
2003-2006
2006-2017

kezelése; történelem és francia szakos hallgatók felkészítése
posztgraduális külföldi ösztöndíjakra
részvétel a Tanszék és a budapesti Francia Intézet közötti
kapcsolattartásban, Tanszék képviseletének ellátása
Magyarország új- és legújabbkori története oktatásának bevezetése
az Université d’Angers (Fro.) III. éves történelem szakos hallgatói
számára a Module Européen keretében
tanszékvezető-helyettes
tanszékvezető

Kari-egyetemi tevékenység

1992 óta
1999 óta
2000 óta
2004-2005
2004-2017
2005-2014
2007-2010
2014-2015
2015-2018

a Történeti Intézet egyes tanszékei által szervezett konferenciákon
francia nyelvű előadások fordítása, részvétel a külföldi oktatók
fogadásában, a tudományos tanácskozások szervezésében
a Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Bizottságának oktató tagja
az SZTE képviseletének ellátása az Francia Intézet által szervezett
tájékoztatókon, beszámolók készítése a Külügyi Osztály számára,
közreműködés az SZTE francia nyelvű Erasmus-tájékoztatójának
elkészítésében
SZTE BTK Tanulmányi Bizottság elnöke
SZTE Hallgatói Jogorvoslati Kollégium oktató tagja
SZTE BTK ifjúsági és gazdasági dékánhelyettes (2012-2013:
általános, oktatási és gazdasági dékánhelyettes)
SZTE Egyetemi Hallgatói Juttatási és Térítési Bizottság elnöke
SZTE Tanárképző Központ megbízott főigazgató
SZTE Frankofón Egyetemi Központ tudományos igazgató

Külföldi ösztöndíjak, tanulmányutak













1990. nov-1991 jan.: Université de Toulouse II – Le Mirail (2 hónap), államközi ösztöndíj
1992. jan-máj.: Université de Reims (5 hónap), államközi ösztöndíj
1993. jan.: Université d’Angers (1 hónap), TEMPUS
1994. jan-febr.: Université de Nice (1 hónap), FEFA
1995. máj.: Université d’Angers (1 hónap), TEMPUS
1996. máj.: Université d’Angers (2 hét), TEMPUS
1998. okt.: Université d’Angers (1 hónap), TEMPUS
2000. jan-jún.: Université d’Angers (6 hónap), államközi ösztöndíj
2001. jan-jún.: Université d’Angers (6 hónap), államközi ösztöndíj
2002. jan-jún.: Université d’Angers (6 hónap), államközi ösztöndíj
2008. ápr.: Université d’Angers (2 hét), Francia Köztársaság Kormánya
2010. jan.: Université de Nice (1 hét), Francia Köztársaság Kormánya

Részvétel pályázatokban
1998- 2000 Régions, Nations, Europe francia-magyar TéT-program („Balaton”) – szakmai
megvalósító
1998-2000 JATE/SZTE, az ELTE, a KLTE/DTE, az Université d’Angers (Franciaország) és a
University of Hull (Egyesült Királyság) által háromnyelvű (angol-francia-magyar) Európaszótár
elkészítésére
létrehozott
TEMPUS-konzorcium
szakmai
koordinátora
(programkoordinátor: Penke Olga)
1997-2000 ERASMUS Module Européen/Európa Modul konzorciális pályázat (JATE/SZTE,
KLTE/DE, Université d’Angers, Iasi Alexandru Ioan Cuza, Temesvári Nyugati Egyetem)
szegedi tanszékközi koordinátora
2015 - TÁMOP 4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0002 projekt francia nyelvi programelem vezetője
2017 - EFOP-3.1.2-16-2016-00001: Komplex alapprogram - A pedagógusok módszertani
felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében – szakmai vezető, SZTE
(Dél-Alföld)

Doktori és tudományos diákköri tevékenység
2003.
óta
2012.
óta
2009.
ápr.
2017.
ápr.

oktató az SZTE Francia Irodalom doktori programban, részvétel doktori
védési bizottságokban (10, SZTE), opponens (1, DE)
témavezető az SZTE Francia Irodalom doktori programban (vezetésére
bízott doktoranduszok száma: 2)

OTDK Humán Szekció Francia Irodalom Tagozat, zsüritag
OTDK Humán Szekció Egyetemes történelem 1945 után tagozat témavezető (Mihályi Dorottya) – országos 2. hely

Egyéb tudományos és szakmai tevékenység






2002-2005. MTA SZAB Filozófiai és Történettudományi Szakbizottságának titkára
2003. óta az AETAS történettudományi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
A Magyar és a Nemzetközi XVIII. Század Kutató Társaság tagja (részvétel a Társaság
által szervezett előadásokon, publikációs tevékenységben)
A Centre de Recherches sur la Littérature des Voyages (Párizs) nemzetközi
kutatócsoport tagja, részvétel a kutatócsoport publikációs tevékenységében
Az ITK Origó akkreditált nyelvvizsgarendszer vizsgáztatója francia nyelvből (alap-,
közép- és felsőfok); rendszeres vizsgáztató 1994 óta.





1992-1995: részvétel a Tehetségért Mozgalom tevékenységében (francia nyelv)
2010 óta az SZTE Bölcsészettudományi Kar Magyar-Francia Felvilágosodás
Kutatóközpont alapító tagja, 2010-2014 között titkára
2012 óta a Felvilágosodás-Lumières-Enlightenment-Aufklärung sorozat (JATEPress)
sorozatszerkesztője (társzerk: Bartha-Kovács Katalin, Penke Olga)

Kitüntetések
2010 – Chevalier des Palmes Académiques (adományozó: Francia Köztársaság Kormánya)
2014 – Pro Facultate Philosophiae (adományozó: SZTE Bölcsészettudományi Kar Tanácsa)
2014 – Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (adományozó: oktatásért felelős miniszter)

Közéleti tevékenység
2017 óta – SZTE Bölcsészettudományi Kar munkavédelmi képviselő; SZTE Munkavédelmi
Bizottság ügyvivő elnök

Publikációs tevékenység
136 db MTMT-ben szereplő publikáció magyar, francia és angol nyelven, ebből 4 db könyv
Idézetek száma: 103
MTMT azonosító: 10030877

