Dr. Szabó Gábor felterjesztése Oktatói Tudományos Diákköri Díjra

Egyetemi és doktori tanulmányait az ELTE BTK régészet szakán végezte. PhD disszertációját
2002-ben védte meg. 2002-től az ELTE BTK Régészettudományi Intézetében tanársegéd, majd
2006-tól adjunktus. 2001-ben és 2006-ban elnyerte az MTA Bolyai János kutatási ösztöndíját.
1999 és 2015 között ásatásvezetőként majd koordinátorként 12 nagyfelületű feltáráson, kb.
150.000 m2 nagyságú területen irányította az Intézet tanásatásait.
2006-ban létrehozott diákokból álló bronzdepókutató csapata eddig 34 őskori bronz- és
aranykincset derített föl. 2009-ben és 2015-ben projektjei OTKA pályázati támogatást nyertek.
Egyetemi oktatóként 45 MA és 17 BA szakdolgozatnak volt a témavezetője és bírálója. 2005 óta
13 PhD hallgató kérte fel témavezetőjének, akik közül eddig ketten védték meg doktori
disszertációjukat. Váczi Gábor, A Kelet-Dunántúl kapcsolatrendszerei és kulturális interakciói a
késő bronzkor időszakában. 2013., Rezi Botond, Deponálási szokások a késő bronzkori KözépErdélyben. 2016. Vezetése alatt 5 Erasmus ösztöndíjas külföldi hallgató dolgozott.
9 alkalommal fogadott Domus ösztöndíjas román és magyar kutatókat.
Vezetésével 5 egyetemista vett részt OTDK konferencián, akik közül 2 diák harmadik, 3 pedig
első helyezést ért el.
2016-ban elnyerte az ELTE Rektori Kiválósági Különdíját.
1996-tól létrehozója és elnökségi tagja az Ősrégészeti Társaságnak. 2014 óta a Magyar Régész
Szövetség elnökségi tagja. 2006 óta folyamatosan tagja az Ásatási Bizottságnak.
Szerkesztője az Ősrégészeti Levelek és az Archaeologiai Értesítő című folyóiratoknak.
1996 óta 18 magyarországi és 8 külföldi konferencián vett részt és adott elő. Rendszeresen előad
tudományos ismeretterjesztő rendezvényeken - eddig 21 ilyen előadást tartott.
A témavezetése alatt álló, az 1-3. helyezés egyikét elért OTDK pályamunkák a következők:
- Király Ágnes 2011, Humántudományi szekció, Régészet, Késő bronzkori "tömegsír"
Pusztataskony határában. Vizsgálati módszerek és értelmezési lehetőségek. 1. helyezés+ Különdíj.
- Tarbay Gábor 2013, Humántudományi szekció, Régészet, Hogyan vallassunk kincsleletet?
Elemzési módszerek egy későbronzkori depólelet kapcsán. 3. helyezés.
- Fülöp Kristóf 2015, Humántudományi szekció, Régészet, Az őskori kutak vizsgálati lehetőségei
és szempontjai. - Egy a halomsíros kultúrához tartozó kút példája alapján. 1. helyezés
- Máté Dóra 2015, Humántudományi szekció, Régészet, Statisztikai analízisek lehetőségei a
Mészbetétes kerámia kultúrájának kincsleletein és temetőinek fémanyagán. 3. helyezés.

- Soós Bence, 2017, Humántudományi szekció, Régészet, Munkabefektetés és elit. Felvetések a
Hallstatt-időszak halomsírjainak értelmezésével kapcsolatban a Kárpát-medence nyugati felében.
1. helyezés
Szabó Gábor 2005 óta több ízben bírálóként és zsűritagként feladatot vállalt az OTDK
dolgozatok értékelésében.
Szabó Gábor tehát nemcsak tudományos téren nyújt kiváló teljesítményt, hanem emellett
elhivatott a tudományos tehetséggondozás és a tudományos diákköri munka mellett is. Az
Oktatói Tudományos Diákköri Díj személyében mindenképp arra méltó oktatónak jutna.
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