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Pályázati Felhívás 

Szakmai Gyakorlatra 

Gyűjtemény 

 

A szakmai gyakorlat adatai: 

A szakmai gyakorlati helyet biztosító Intézmény 
neve, címe: 

Holocaust Dokumentációs Központ és 
Emlékgyűjtemény Közalapítvány, H-1094 Budapest, 
Páva utca 39. 

A gyakorlat időtartama: minimum 4 – maximum 6 hét 

A pályázat kiírásának dátuma: 2016. október 18. 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos 

 

A szakmai gyakorlat programja: 

Célja: A szakmai gyakorlat célja a Holokauszt 
Emlékközpontba érkező hallgatók felkészítése a 
Múzeumban folyó gyűjteményi munkával 
kapcsolatban. A szakmai gyakorlat további célja, hogy 
a hallgatók megismerkedjenek a Múzeumban folyó 
szakmai munkával, bekapcsolódjanak a napi 
munkavégzésbe, önállóan oldják meg a szakmai 
vezetőjük által rájuk bízott feladatokat, illetve 
tapasztalatot gyűjtsenek a munkaerő piacon való 
későbbi elhelyezkedéshez. A szakmai gyakorlat során 
elsajátíthatóak és/vagy fejleszthetők az alábbi 
kompetenciák: 

- általános kompetenciák: határidőre való 
pontos, precíz munkavégzés a feladatok 
jellegétől függően önállóan, vagy 
együttműködési készséget tanúsítva 
csapatban; a választott idegen nyelven való 
zökkenőmentes, szakmai nyelvezetnek 
megfelelő írásbeli és szóbeli kommunikáció. 

- szakmai kompetenciák: múzeumi fogalmak, 
elméletek, releváns módszerek ismerete és 
alkalmazása, speciális ismeretek 
elsajátítása. 

Elvégzendő feladatok, programok: - A szakmai vezető tájékoztatója, eligazítása 
- A Gyűjteményi katalógus rendszer 

megismerése 
- A feldolgozó munka előkészítése, tervezése, 

lefolytatása 
- A feldolgozott anyagok rendszerezése 
- A dokumentumok katalogizálása, 

adatrögzítés és feldolgozás 



- Raktárkezelői munka 
- Interjú készítés  
- Részvétel a szakmai rendezvények 

szervezésében, lebonyolításában 

A jelentkezők köre: - Elsősorban történész, muzeológus, 
levéltáros és hasonló szakirányú egyetemi 
hallgatók 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: - felsőfokú nyelvvizsga angol, német vagy 
francia nyelvből 

- olvasásértés elsősorban német, angol 
nyelvből, majd más európai nyelvből pl. latin, 
lengyel, héber, jiddis stb. 

- történelem, levéltári, múzeumpedagógia 
szakon folytatott tanulmányok 

A pályázat benyújtásának módja: A csatolt „Pályázati űrlap szakmai gyakorlat 
teljesítésére” dokumentum, valamint annak esetleges 
mellékletének megküldése 

- postai úton a Holocaust Dokumentációs 
Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 
(H-1094 Budapest, Páva utca 39.). Kérjük a 
borítékon feltűntetni a „Szakmai gyakorlat” 
jeligét 

vagy 
- elektronikus úton, szkennelt és Word 

formátumban Fekete Ildikó részére a 
fekete.ildiko@hdke.hu e-mail címre. Kérjük a 
tárgyban feltűntetni a „Szakmai gyakorlat” 
megnevezést. 

A pályázattal kapcsolatban további információért  
forduljon Fekete Ildikóhoz a fekete.ildiko@hdke.hu e-
mail címen. 
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