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E-mail: nrobert70@yahoo.com

TANULMÁNYOK
•
•
•
•

1994: érettségi a székelyudvarhelyi „Tamási Áron” Gimnáziumban;
1994−1998: egyetemi tanulmányok a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem
Történelem és Filozófia Karán, Történelem szakon;
1998−1999: magiszteri képzés: BBTE, Történelem és Filozófia Kar, Újkortörténeti
magiszteri iskola;
1999-től doktori iskola, BBTE; 2008. február: történettudományok doktora.

TUDOMÁNYOS FOKOZAT: a történettudományok doktora
SZAKMAI TAPASZTALAT
•
•
•
•

1998. augusztus 1 – 1999. szeptember 30: történelem és földrajz szakos tanár a
Kökényesdi Általános Iskolában, Szatmár megyében;
1999. október 1 – 2002. szeptember 30: egyetemi gyakornok, BBTE, Történelem és
Filozófia Kar, Újkortörténeti Tanszék;
2002. október – 2011. szeptember: tanársegéd, BBTE, Történelem és Filozófia Kar,
Újkortörténeti Tanszék;
2011 október 1-től: adjunktus, BBTE, Magyar Történeti Intézet.

OKTATÁSSZERVEZÉS
•
•

a magyar tagozat történelem és levéltártan-szakos hallgatóinak szakirányítója;
a 2008-as egyetemi tanévtől kezdve a BBTE Történelem és Filozófia Karán indult tanári
továbbképző-programok szervezője (2008 szeptember 8–12: A romániai magyarság
története és művészeti hagyományai; 2009. július 19–25: szervezett programok az
osztályfőnököknek és az iskolai könyvtárosok számára).

ÖSZTÖNDÍJAK, SZAKMAI TOBÁBBKÉPZÉS
•
•
•
•

2001.VI.10–2001.IX.30: a berlini „Freie Universität” Socrates-ösztöndíjas doktorihallgatója;
2002.IV.26–2002.V.26: levéltári kutatómunka a budapesti Magyar Országos Levéltárban
a CEEPUS-program keretében;
2005.IV.04–2005.VIII.30: tübingeni kutatások egy, a dunai svábok történeti intézete
(Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde) ösztöndíjával;
2005.IX.21–2005.IX.30: kutatások a budapesti Magyar Országos Levéltárban;

•
•
•
•

•
•
•

2006.II.20 és 2006.III.05. között kutatások az Osztrák Nemzeti Könyvtárban, valamint a
Haus-, Hof- und Staatsarchivban a Verein Österreich-Kooperation támogatásával;
2007.V.1–2007.V.31: vendégtanár az olmützi (Olomouc) „Frantisek Palacky”
Tudományegyetem Filozófia Fakultásának Történeti Intézetében, a CEEPUS program
keretén belül;
2007.X.22–2007.XI.20: vendégtanár az olmützi (Olomouc) „Frantisek Palacky”
Tudományegyetem Filozófia Fakultásának Történeti Intézetében, a CEEPUS program
keretén belül;
2009. július 23 – augusztus 2: levéltári kutatások a Deutsche Bank frankfurti történeti
levéltárában (Historisches Archiv der Deutschen Bank, Franfurt am Main) a román
Oktatási, Kutatási és Ifjúsági Minisztérium ID 2405-ös számú kutatási projekt
támogatással;
2009. augusztus 3–17: levéltári gyakorlat és kutatás a bécsi városi levéltárban (Wiener
Stadt- und Landesarchiv) az Erasmus-program támogatásával;
2010. november 1–14 között: levéltári kutatás a budapesti Széchényi Nemzeti
Könyvtárban, a Magyar Országos Levéltárban és a MÁV budapesti Irattárában a Domus
Hungarica támogatásával;
2011. június 1 – szeptember 30, 2012. február 1 – június 29, 2013. június 1 – augusztus
30: az OeAD által nyújtott „Richard Plaschka” kutatói ösztöndíj; 2013. március 1–20
vendégelőadó az olmützi (Olomouc) „Frantisek Palacky” Tudományegyetem Filozófia
Fakultásának Történelem szakán, a CEEPUS program keretén belül.

KONFERENCIA ELŐADÁSOK
•
•

•
•

•

2002. április 26: Piliscsaba, Magyarország: a Nemzeti és regionális identitás KözépEurópában című kötet tárgyában megtartott szimpozionon a román nemzetfejlődést
bemutató előadás megtartása;
2002. június 28–30: Lugos, Románia: a BBTE és a Lugosi Városi Múzeum
szervezésében Spaţiile alterităţii néven megrendezett konferencián A liberális eszmék
jelentkezése az erdélyi magyar sajtóban XIX. század első felében (Ideile liberale în presa
maghiară din Transilvania în epoca paşoptistă) című előadás;
2003. október 3–5: Lugos, a BBTE és a Lugosi Városi Múzeum által szervezett
konferencián Német tőkebefektetések a dualizmus kori Erdély területén(Investiţii germane
în economia Transilvaniei în epoca dualistă) című előadás;
2004. április 23–25: Beszterce, Románia: a Beszterce Megyei Múzeum és a BBTE
szervezésében Centru şi periferie (Centrum és periféria) címmel megrendezett
konferencián a Központ és periféria a dualizmus kori magyar gazdaság történetében,
különös tekintettel Erdélyre (Centru şi periferie în economia Ungariei în perioada
dualistă. Cazul Transilvaniei) című előadás;
2004. június 25–27: Lugos, a BBTE és a Lugosi Városi Múzeum által szervezett
konferencián az Külföldi tőkebefektetések a dualizmuskori Erdély, Bánság és Partium
területén(Investiţii străine în Transilvania, Banat şi Crişana în perioada dualismului
austro-ungar) című előadás;

•

•

•

•

•

•

•

2004. október 7: Kisdisznód (Cisnădioara, Románia), a tübingeni, dunai svábok történeti
intézete (Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde) által fiatal
történészek számára szervezett tanácskozáson (Nachwuchsseminar): Az
agrártársadalomtól az iparosodó társadalomig. Iparosodás és városiasodás Erdélyben
és a Bánságban 1850 és 1918/20 között (Von der Agrar- zur frühen Industriegesellschaft.
Industrialisierung und Verstädterung in Siebenbürgen und im Banat 1850–1918/20)
témában tartott előadás;
2005. május 26–30: Kolozsvár: Klausenburg-wege einer Stadt und ihrer Menschen in
Europa. Die Stadt und ihre Geschichte/ Cluj-Napoca-destinul unui oraş şi al locuitorilor
săi în Europa. Oraşul şi istoria sa/ Kolozsvár-egy város és lakóinak sorsa Európában
cím alatt megszervezett nemzetközi konferencián: Die Rolle der Infrastruktur und der
Industrie in der Entwicklung Klausenburgs zwischen 1867-1914 című előadás;
2008. június 6–8: Lugos: a BBTE és a Lugosi Városi Múzeum által szervezett
konferencián Iparosodás és etnikai-felekezeti változások a Zsil völgyében 1880–1930
között (Industrializare şi schimbări etno-lingvistice şi confesionale în Valea Jiului 1880–
1930) című előadás;
2008. október 16–20: Kolozsvár, a BBTE, a Román Tudományos Akadémia, a gráci
„Karl Franzens” Egyetem („Karl Franzens” Universität Graz), valamint a kolozsvári
Osztrák Könyvtár (Österreich-Bibliothek/Biblioteca Austria) szervezésében
Transformări demografice în Europa Centrală în procesul industrializării: exemplul
Monarhiei Habsburgice (1750–1918) címmel megtartott nemzetközi konferencián a
Schimbările demografice şi muncitorii industriali în oraşul Cluj în perioada 1890–1948
(Demográfiai változások és az ipari munkásság Kolozsvárt 1890–1948 között) című
előadás;
2009. június 6: Szászmedgyes, a nagyszebeni székhelyű Arbeitkreis für Siebenbürgische
Landeskunde, nagynevű szász történésztársulat Aspekte der Wirtschaftsgeschichte
Siebenbürgens vom 19–21. Jh. című konferenciáján a német tőkének az erdélyi földgáz
kitermelésében játszott szerepét bemutató előadás, Capitalul german şi exploatarea
gazului metan în Transilvania la începutul secolului 20 címmel;
2010. június: Lugos: a BBTE és a Lugosi Városi Múzeum által szervezett konferencián:
A Zsilvölgyi munkásság etnikai és felekezeti identitása az 1909 és 1939 közötti
időszakban (Identitatea etnică şi confesională a muncitorilor din Valea Jiului în perioada
1909-1939) című előadás;
2010. augusztus 23–29: Kolozsvárt megszervezett CEEPUS nyári egyetem keretén belül
az Industrial workers in Central Europe and their multiple identities: between social,
ethnic and religious című előadás.

