KARI KURÍR 40. szám, 1995. február 7.
A JATE Bölcsészettudományi Karának tájékoztató folyóirata

INFORMÁCIÓK
1. A BTK Doktori Tanácsa tájékoztatja az érdekelt kollégákat, hogy a JATE
Doktori Tanácsa határozata alapján PhD- fokozatszerzésre, valamint korábbi
doktori cím, ill. doctor univ. fokozat átminősítésére vonatkozó kérelmeket
a Kar Dékánja címére 1995. február 1-től lehet benyújtani az egyetemi PhDszabályzat előírásai szerint. A PhD-szabályzat beszerezhető lesz a
Tanulmányi Osztályon.
SZEMÉLYI HÍREK
1. 1995. január 30-án elhunyt Dr. Sonkoly Pálné, a Középkori Magyar
Történeti Tanszék nyugalmazott adjunktusa. Temetéséről később intézkednek.
2. Az Egyetem Rektora
meghosszabbította tanszékvezetői megbízását:
-a Szociológia Tanszéken Dr. Vágvölgyi Andrásnak, 1995. június 30-ig,
-a Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszéken Dr. Wojtilla
Gyulának, 1995. június 30-ig,
alkotói szabadságot engedélyezett:
-Dr. Péter László egyetmi tanárnak 1995. január 1-től 1995. június 30ig,
-Dr. Cserjés Katalinnak 1995. január 1 és június 30. között,
fizetésnélküli szabadságot engedélyezett:
-1995. január 1-től 1997. december 31-ig Dr. Pál Józsefnek, az Olasz
Nyelvi és Irodalmi Tanszék vezetőjének, aki ez idő alatt a Római Magyar
Akadémia tudományos igazgatójaként teljesít szolgálatot,
-Dr. Wenner Évának (Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék) 1995.
február 1-1997. december 31-ig,
-Végh Eszternek (Angol Tanszék) 1995. február 1 és július 31. között.
hozzájárult:
-Dr. Szkárosi Endre (Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék) áthelyezéséhez
az ELTE Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszékére,
-Dr. Zakar András docens áthelyezéséhez a BTK Pszichológia Tanszékéről
az ÁJTK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékére,
-Dr. Sándor Klára (Altajisztikai Tanszék) áthelyezéséhez a JGYTF Magyar
Nyelvészeti Tanszékére.

További személyi hírek:
- Heller Ágnes akadémikus, félállásban, a Filozófia Tanszék kutató

professzora 1995. február 1-től.
- Dr. Gyimesi Sándor egyetemi tanár, félállásban, az Új- és Legújabbkori
Egyetemes Történeti Tanszék tudományos tanácsadója 1995. január 1-től.
- 1995. január 1-től, Dr. Pál József helyett Dr. Ördögh Éva látja el az
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék vezetői teendőit.
- A Pszichológia Tanszék tudományos munkatársa 1995. február 1-től Dr.
Csabai Márta.
- A PhD-titkári teendőket 1995. február 1-től Dr. Sebők Ferenc látja el.
- Japán önkéntes érkezett az Altajisztikai Tanszékre: Yasuyo Kuwayama.
Feladata a japán nyelvoktatás segítése.
- A Hispanisztikai Tanszékre új spanyol lektor érkezett, Narciso Miguel
Conreras Izquierdo.
Változások a Dékáni Hivatalban:
- Lesznyák Ágnes helyett Bernáth Andrea látja el a pályázati referens
munkáját, 1995. február 1-től.
- Lázár István tudományos titkári megbízása 1994. december 31- én lejárt.
3. Tudományos fokozat
Dr. Feleky Gábor adjunktus (Szociológia Tanszék), kandidátusi fokozatot
szerzett.
4. Tiszatáj-díj
Dr. Fried István egyetemi tanár, az Összehasonlító Irodalomtudomány Tanszék
vezetője, Tiszatáj-díjat kapott.
5. Kari Tanácsülés
A legközelebbi Kari Tanácsülés előreláthatólag február 23-án lesz.
6. A Kari akkreditációs anyag elkészült. A munka két példánya a Dékáni
Hivatalban marad, megtekinthető. Itt szeretnénk megköszönni a Tanszékek
munkáját, valamint a szakok képviselőinek a közreműködését, segítségét.
Az Országos Akkreditációs Bizottság küldöttsége 1995. február 15. és 17.
között látogatást tesz Karunkon.
7. A Pénzügyminiszter 8001/1995. (PK.1.) tájékoztatója:
A Pénzügyi Közlöny 1994. évi 7. számában megjelent pénzügyminisztériumi
közlemény a PHARE Segélynyújtási Program alapján finanszírozott segély
terhére végzett termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások általános
forgalmi adó mentes teljesítéséről, 1995. január 1-ei hatállyal megszűnik.

KONFERENCIÁK, RENDEZVÉNYEK
1. Az Egyetem, 75 éves fennállásának évfordulójára, a Szent- Györgyi Albert
Orvostudományi Egyetemmel közösen, ünnepséget szervez.
Lehetséges időpontok: 1996 okt. 9 (szerda), vagy 1996. október 12
(szombat).

Lehetséges rendezvények: egy napos tudományos ülésszak, vagy egy napos
kirándulás Ópusztaszerre.
Az évfordulóra egyetemi almanach és új egyetemi ismertető is készül.
2. A Magyar Anglisztikai Társaság Második Konferenciája zajlott Szegeden a
SZAB-székházban, 1995. január 26. és 28. között, amelyet a JATE Angol
Tanszéke szervezett az MTA Modern Filológiai Bizottságával közösen. A
rendezvényen mintegy 150 résztvevő volt jelen, az előadások témaköre az
angol-amerikai kultúra, történelem, irodalom, nyelvészet és az angol
nyelvtanítás módszertana volt.
3. Az MTA Demográfiai Bizottsága és Történeti Demográfiai Albizottsága
konferenciát rendez A Honfoglalás és az Árpád-kor népessége címmel 1995.
február 16-án az ELTE aulájában. A rendezvényen Dr. Kristó Gyula egyetemi
tanár Magyarország lélekszáma az Árpád-korban címmel tart előadást.

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK
POSZTGRADUÁLIS PÁLYÁZATOK:
1. Megjelent a Magyar Ösztöndíj Bizottság pályázati felhívása az 1996/97.
tanévi külföldi ösztöndíjakra. A teljes pályázati anyag megtekinthető a
Dékáni Hivatalban.
Határidő: 1995. március 16.
2. Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation
The Foundation decided to award the following grants and scholarships
beginning in October 1995. The starting period of the program will be
October or February each year.
a) Research Grants:
These grants are addressed to foreign scholars working in university or
research institutions and academies and are allotted as follows:
aI.: Up to 5 grants for a one month stay in Greece will be offered to
academicians and university Professors whose scientific work has been
widely acclaimed and who wish to visit Greece in order to conduct research
or to collaborate with scientific institutions and/or organisations
(Information Bulletin aI)
aII.: Up to 5 grants for a maximum duration of 6 months each will be
offered to university researchers (maximum age 50 years old) who wish to
perform research in Greece in cooperation with a Greek university, research
centre, institute or other scientific organisation (Information Bulletin
aII)
b) Postagraduate Scholarships of Greek Language Teachers:
These scholarships are addressed to active elementary or high school
teachers from abroad, who teach Greek language, literature , history and
civilisation.(Maximum duration 2 months)
c) Postgraduate Research Scholarship:
These scholarships, no more than 10 and for a maximum duration of 12
months, are addressed to foreign postgraduate and PhD. students not more
than 40 years old who pursue theoretical or artistic studies, in
universities, scientific centres of Fine Art schools.
Knowledge of Greek language, wherever not necessary by definition, is not
absolutely necessary.
Deadline 15 March 1995
3. A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Általános Felsőoktatási
Főosztálya, valamint a Nemzetközi Hungarológiai Központ pályázatot hirdet
az 1995/96-os tanév elejétől betölthető hungarológiai lektori és
vendégtanári helyekre. (USA, Anglia, Ausztria, Bulgária, Csehország,
Finnország, Franciaország, Hor- vátország, Macedónia, Oroszország,,
Szlovákia, Románia)
Leadási határidő: 1995. február 13.
4. Mellon East-Central European Visiting Scholars Program

Next year, up to three scholars from the Czech Republic, Hungary, Poland
and Slovakia will be selected through a juried, open competition for threemonth residences at the American Academy in Rome.
Awards are offered in the following fields:
- archeology
- classical studies
- history of art
- post-classical humanistic studies
- modern Italian studies
Applicants must have already obtained the PhD. level or equivalent
experience and must reside permanently in one of the four eligible
countries.
Deadline: 1 March 1995.
5. A Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) pályázatot hirdet Magyar Állami
Eötvös Ösztöndíjra a hazai tudományos, gazdasági és kulturális élet fiatal
szakembereinek posztgraduális képzésére, továbbá külföldi kutatóhelyeken,
alkotóműhelyekben, kutatói ill. művészeti munkában való részvételre a
bölcsészet- tudományok, művészetek ill. társadalomtudományok témaköreiben.
Pályázhatnak 40 éves vagy annál fiatalabb, felsőoktatási intézményben
oklevelet szerzett magyar állampolgárok, akik ezen tudományos területek
valamelyikét művelik. Az ösztöndíj időtartama: 3-6 hónap.
Beadási határidő: 1995. márc. 16.
6. MELLON Fellowships for Research in Turkey by Central and Eastern
European Scholars 1995-1996
The American Institute in Turkey (ARIT) is pleased to invite applications
for new Mellon Research Fellowships in Turkey for 1995-1996. ARIT is
offering 3 fellowships to Czech, Hungarian, Polish and Slovak scholars
holding the PhD. or its equivalent, who are engaged in advanced research in
any field of the social sciences or the humanities involving Turkey. The
fellowships are for two to three months for research to be carried out in
Turkey.
Deadline: 5 March 1995.
7. Angliai posztdoktorális ösztöndíj
Elsősorban a pszichológia, a régészet és a tudománytörténet természettudományi vonatkozású területein dolgozó PhD (vagy azonos értékű)
fokozattal rendelkező kutatóknak. Az ösztöndíj időtartama egy év.
Határidő: márc. 1.
(Pályázati Figyelő 94/12)
EGYÉB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK:
1. A Pályázati Figyelő 1995/1. számában megjelent pályázati lehetőségekből:
- NKA Irodalmi Szakmai Kollégium pályázata (Határidő: febr. 15.)
- Pro Cultura A. Karácsony Sándor emlékére szakalapítvány pályázata
(Határidő: febr. 20.)
- Pro Cultura A. Tudomány az oktatásban szakalapítvány pályázata (Határidő:

márc. 1.)
- Honfoglalási évforduló pályázat (Határidő: márc. 15.)
- Ezredforduló A. Ifjúság és népi kultúra c. pályázat (Határidő: márc. 15.)
- Irodalmi pályázat magyar szerzők részére (Határidő: márc. 30.)
- Pro Cultura A. Kollégiumokért szakalapítvány (Határidő: márc. 31.)
- Kossuth Szövetség pályázata az 1948-49-es szabadságharc hősei emlékére
(Határidő: máj. 31.)
- Iskolapolgár A. és az Ezredforduló A. pályázata Tananyagfejlesztés
állampolgári nevelés témakörben (Határidő: máj. 31.)
- Pályázat a magyar-cseh kapcsolatok feltárására és leírására (kész
pályamű, Határidő: jún.30.)
- József A. Színház drámapályázata (Határidő: aug. 31.)
2. Euroconf-pályázat az integrációról
A Friedrich Naumann Alapítvány és az Euroconf konferenciát szervez az
európai csatlakozás iránt érdeklődő bölcsész-, közgazdász- és joghallgatók
részére. Pályázni 3-7 oldalas esszével lehet, az Európai Közösség és
Magyarország kapcsolatának történetéről, a spanyol és a portugál
csatlakozás tapasztalatairól vagy az 1993-ban elfogadott koppenhágai
záródokumentum bemutatásáról és értékeléséről a csatlakozási feltételek
tekintetében. A nyertes pályázatok alkotói háromnapos konferencián vesznek
részt Visegrádon 1995. április 26-29. között. A pályázatokat 1995. február
15-ig kell eljuttatni az Euroconf co Friedrich Naumann Alapítvány címére
(1058 Budapest, Irányi utca 8.)
(BTK hallgatóknak a Kar különdíjat ajánl fel.)
3. New M.A. programme in Comparative Literature will begin in September
1995 at the University of Western Ontario, Department of Modern Languages
and Literatures. The university offers opportunities for comparative study
in English, French, German, Greek, Latin, Russian, Spanish, Danish,
Italian, Polish, and Romanian literature for graduate students.
Comparative Literary Courses: Fundamentals of Comparative Literature
(required course, full year) and Comparative Literary Theory (full-year,
offered in alternate years).
Deadline: 15 February 1995.
4. Japán tanulmányi ösztöndíj japán nyelvi vagy kultúrális tanulmányokat
folytató egyetemi hallgatók részére.
Az ösztöndíj tartama: 1995. okt - 1996. szept. vagy 1995. szept - 1996.
júl.
Határidő: 1995. márc. 31.
5. Deutsch in Graz - Önköltséges nyelvtanfolyamok Ausztriában
Az általában 1-3 hétig terjedő tanfolyamokat 1995. február és november
között szervezik. További felvilágosítás a Dékáni Hivatalban, a részletes
információs füzet megtekinthető a Külügyi Osztályon.
6. Németországi nyári kurzusok:

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Internationaler
Ferienkurs "Deutschland und Europa 50 Jahre nach dem Ende des 2.
Weltkrieges" 02. - 30. August 1995.
- Vortäge, Arbeitsgemeinschaften,Sprachkurse, Literaturseminare,
Exkursionen, Studienreise nach Berlin.
7. Internationaler Sommerkurs 1995 - Fachhochschule Fulda
Die Fachhochschule Fulda bietet in diesem Jahr wieder einen Sommerkurs für
deutsche Sprache, Kultur und Landeskunde an. Das besondere Profil des
Internationalen Sommerkurses an der Fachhochschule Fulda liegt in dem Ziel,
eine Begegnungsstätte zwischen Ost und West zu sein. Der Kurs richtet sich
primär an ausländische Studierende, die einen Studienaufenthalt in
Deutschland planen. Er soll Orientierungsprobleme in der ersten Zeit der
Studienaufnahme vermeiden helfen und so zu einer schnelleren Aufnahme der
Studienengebote beitragen.
TEMPUS Information
Following the recent adhesion of Austria, Sweden and Finland to the EU, the
conditions of their participation to the TEMPUS Programme are the same as
for the other EU Member States. This means that TEMPUS funds can be used to
cover the participation of these countries in the TEMPUS actions (JEP, PreJEP, IMG and CME) and that they are eligible as EU Member States. Please
note that for running JEPs renewed for the academic year 1994/95 and
onwards, funds can be used to cover the participation starting from 1
January 1995 only and therefore this decision has no retroactive effects.
Furthermore, no additional money will be granted to running projects which
include the countries in question.

A pályázati felhívások megtekinthetők a Dékáni Hivatalban.
Bernáth Andrea
pályázati referens

