Kari Kurír
A JATE Bölcsészettudományi Karának tájékoztató folyóirata
9. szám

1993. január 15.

Információk
1. 1992. december 1-t_l egyetemi és kari forrásokat felhasználva fizetésemelésre került
sor; összege oktatók részére 2500 Ft + nyelvpótlék
egyetemi diplomával rendelkez_ nem oktató munkatársak
részére 2000 Ft + nzelvpótlék.
2. A közelmúltban a Kar részére 4 db COMPAQ SLT/286-os hordozható
számítógépet szereztünk be, azzal a céllal, hogy a számítógéppel nem
rendelkez_ kollégák munkáját segítsük. E gépeket — el_zetes egyeztetés
alapján — a Kar oktatói január 20-tól kölcsönözhetik a Dékáni Hivatalból.

Dr. Pál József
dékán

Az Európa tanulmányok speciális képzésr_l
A Szegedi Egyetemen — universitas szakként — néhány év múlva szeretnénk
beindítani az Európa tanulmányok (European Studies) speciális képzést. Ez
összehasonlító történelmi, politikaelméleti és kulturális-m_vel_dési kurzusokat ölelne
fel a reneszánsztól napjainkig.
Kérem azokat az érdekl_d_ tanár kollegákat, akiknek konkrét javaslatuk is van
az Európa tanulmányok beindításával kapcsolatban (vagy esetleg részt kívánnak venni
a képzés el_készítésében, illetve kivitelezésében), hogy hagyjanak üzenetet számomra
a Filozófia Tanszéken, s én megkeresem _ket.

Dr. Szabó Tibor
docens

Tehetségért Mozgalom
A JATE oktatási rektorhelyettese pályázatot ír ki a „Tehetségért Mozgalom”
(korábban FEB) Bölcsész Ágazata országos elnöki teend_inek 1993. március 1-t_l,
tiszteletdíjért történ_ ellátására.

Feltétel: legalább egyetemi doktori fokozat és több éves fels_oktatási gyakorlat.
A pályázat beadásának határideje: 1993. február 12. Részletes információ: Dr. Lázár
István tudományos titkárnál.
Szeged, 1993. január 12.

Dr. Zentai Mária s.k.
oktatási rektorhelyettes

Pályázati lehet_ségek
1. Az MKM Fels_oktatási és Kutatási F_osztálya és a Nemzetközi Hungarológiai
központ pályázatot hirdet külföldi vendégtanári és lektori állásokra. Határid_: 1993.
január 25.
2. A Magyar Könyv Alapítvány könyvkiadás támogatására pályázatot hirdet. A
pályázatokat ez évben 4 alkalommal bírálják el. Els_ határid_: 1993. január 29.
3. A Soros Alapítvány és a The Library of Congress három hónapos szakmai
látogatási programot hirdet a Washingtoni Kongresszusi könyvtárba 1993. szeptember
22-t_l december 13-ig. Jelentkezési határid_: 1993. március 1.
4. Az Európa Institut Budapest 3—6 hónapos ösztöndíjakat hirdet társadalomtudományokkal foglalkozók részére. Az ösztöndíjakra folyamatosan lehet pályázni.
5. Osztrák ösztöndíj-lehet_ségekr_l szóló tájékoztató megtekinthet_ a Dékáni
Hivatalban.
6. Franciaországi egyetemi tanulmányokra szóló ösztöndíjakat hirdet a Francia
Nagykövetség. Jelentkezési határid_: 1993. március 15.
7. IREX Special Projects (Library and Information Science; Study of Central and
Eastern Europe and Eurasia). Határid_: 1993. március 1.

A pályázatok részletes dokumentációját az érintett tanszékekre eljuttatom; kérem,
hogy az érdekl_d_k a részletek megbeszélése céljából keressenek fel.
Dr. Lázár István
tudományos titkár
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