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Információk
1. A Kari Tanács következ_ ülésére november 25-én (csütörtök) 1000-kor kerül sor. (A
napirendi pontokat ld. az el_z_ számban.)
2. November 18 és 20. között az Ascoli Piceno-i Istituto per la Cultura d'Impresa
meghívására Olaszország Marche tartományában tartózkodtam. Ascoli
Piceno-ban november 19-én mutatták be kollégánk, Lázár István Antonio
Bonfini-r_l írott kötetét. Ez a munka az ICI támogatásával jött létre. Az ICI
vezet_ivel megállapodtunk abban, hogy a jöv_ év során 10 hallgatónknak
biztosítanak helyet az általuk szervezett menedzser-tanfolyamon. Az út során
tárgyalásokat folytattam a maceratai egyetem rektorával, dékánjával és Pet_fi S.
János professzorral. A tárgyalások során szerz_dést készítettünk el_ oktatók
kölcsönös látogatásáról. A BTK vonatkozásában maceratai egyetem részér_l
els_sorban az irodalom, a nyelvészet (nyelvfilozófia) és a régészet területén
mutatkozik együttm_ködési szándék.
3. Megkezd_dtek a tárgyalások az újszegedi Y épület újabb szárnyainak esetleges
megépítése utáni kubatúra ügyekr_l. A rektor úr által felkért bizottság
munkájában a BTK részér_l Kristó Gyula és Pál József vettek részt. A
bizottság a rektor úrnak eljuttatja állásfoglalását, amelyben javaslatot tesz arra,
hogy az Y épület új szárnyainak elkészülte után valamennyi biológus tanszék
elhelyezését ott biztosítsák, helyüket pedig a BTK tanszékei foglalják el.
4. A M_vel_dési Közlöny november 15-i számában rektor úr pályázatot hirdetett meg
a BTK tudományos dékánhelyettesi megbízására (határid_: december 15).
5. Az egyetem rendészeti felel_se levelet juttatott el hozzám, amelyben jelezte, hogy a
büfé és a könyvárus asztalainak elhelyezése t_zvédelmi el_írásokat sért.
Intézkedtem a hiányosságok megszüntetésére.

Dr. Pál József
dékán

Pályázati lehet_ségek
1. A Svájci Államszövetség újabb projectek támogatására tett javaslatot. A pályázatokat
november 25-én 14 óráig kell benyújtani a Külügyi Osztályra Balogné Molnár
Gabriella nevére címezve.

2. A Fulbright Bizottság eljuttatta a Fulbright professzorok fogadására vonatkozó
igényl_lapokat. A kitöltött adatlapokat november 24-ig kell a Külügyi Osztályra
eljuttatni.
3. A Római Magyar Akadémia meghirdette a Fraknói Vilmosról elnevezett pályázatát.
Határid_: 1994. január 31.
4. Megérkezett a TEMPUS áltaslános tájékoztató füzete. Megtekinthet_ a Dékáni
Hivatalban.

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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