KARI KURÍR 43. szám, 1995. március 29.
A JATE Bölcsészettudományi Karának tájékoztató folyóirata

Információk
1. Március 22-én 15 órakor az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat tiltakozó
felvonulást szervezett a tandíjak bevezetése és a felsőoktatás költségvetésének radikális csökkentése ellen. A megmozdulás Szegeden a Dugonics
téren volt, többezer résztvevővel.
2. Fodor Gábor miniszter úr bejelentett látogatása elmaradt.
3. 1995. 03. 20-án a Kar vezetése beszámolt a rektornak a dékáni program
eddigi végrehajtásáról és ismertette a programból adódó további feladatait.

2. Az 1995/96-os tanévre a Bölcsészkarra 2792 fő jelentkezett 682 helyre. A
legnagyobb arányú túljelentkezés a történelem, angol, magyar, német és
kommunikáció szakon tapasztalható. Idei felvételi menetrend:
Írásbeli vizsgák:
közös (angol, német, francia): 1995. május 22-23-24.
központi: 1995. június 21-22.
Írásbeli dolgozatok javítása: 1995. június 22-én 15 órától június 23-án 16
óráig.
Szóbeli vizsgák: 1995. június 27-28-29-30.
Felvételi Bizottság ülése (csúcsülés): 1995. július 10-én 16 órakor.
Ponthatár-egyeztető megbeszélés: 1995. július 11-én 10 óra.
3. Emlékünnepséget tartunk József Attila 90. születésnapja alkalmából,
Egyetemünk névadója tiszteletére 1995. április 5-én, (szerdán) 13 órakor,
az Egyetem Kistanácstermében (Dugonics tér 13. II. emelet). Az ünnep
keretében
- a BTK dékánja átadja a TTK dékánjának a Kar 1924/25 tanévi anyakönyvét,
amely József Attila személyi adatait és szakfelvételét tartalmazza.
- Dr. Szigeti Lajos Sándor beszél József Attiláról mint hallgatóról.
- Dr. Gyémánt Iván előadást tart József Attila és a természettudományok
címmel.
- Dr. Mészáros Rezső rektor József Attila Emlékplakettet ad át dr. Dombi
József egyetemi tanárnak.
- Egyetemünk hallgatói irodalmi műsort mutatnak be.
Az ünnepség a költő szobrának a megkoszorúzásával zárul.
4. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 1995. március 29-re Kari Napot
szervez. Erre a napra a Dékán szünetet engedélyezett.
4. A Kari Tanács 1995. április 6-án 10 órakor tartja legközelebbi ülését.

Személyi hírek
1. 1995. március 15.-én, eddigi munkásságuk elimeréseként, karunk három
oktatója magas kitüntetésben részesült:
Dr. Heller Ágnes, akadémikus és Dr. Ilia Mihály, egyetemi docens
Széchenyi-díjat kapott.
Dr. Vajda György Mihály, az irodalomtudomány doktora a Magyar Köztár
sasági Érdemrend Kiskeresztjét vehette át.
A kitüntetéséket Göncz Árpád, a Magyar Közársaság elnöke adta át a
Parlamentben.
2. 1995. március 14-től a Kar új takarítónője Bödő Antalné, akinek a
feladata a Petőfi S. sgt.-i épület eddig nem takarított területeinek
tisztántartása.

Pályázati felhívás 3 éves doktori (PhD) képzésre
A JATE BTK felvételt hirdet az 1995-96-os tanévre - az Országos
Akkreditációs Bizottság és a Művelődésügyi és Közoktatási Miniszter által
engedélyezett - programjaiban a doktori (PhD) tudományos fokozat
megszerzésére felkészítő hároméves posztgraduális képzésre. A képzés
kötelező és szabadon választható kurzusokból és tudományos kutatómunkából
áll. A sikeres felvételi vizsgát tett pályázók - az MKM által biztosítandó
kereten belül - havi 18.000 Ft (netto) ösztöndíjban részesülnek és nappali
tagozatos hallgatói jogviszonyba kerülnek. Azon sikeres pályázók, akik
kerethiány miatt ösztöndíjban nem részesülnek, s ezért vagy saját
elhatározásból nem kívánnak hallgatói jogviszonyba kerülni, szintén részt
vehetnek a képzésben. Tekintettel azonban arra, hogy utánuk a program nem
kaphat normatív állami támogatást, saját vagy egyéb forrásból fedezniük
kell a gyakorlati képzés és a kutatómunka költségeit. Lehetőség van arra,
hogy ez esetben a laboratóriumi- és kutatómunkát külső munkahelyen (más
egyetem, kutatóintézet) végezzék, ha ehhez az illetékes programvezető
hozzájárul.
A posztgraduális képzésre a választott programnak megfelelő egyetemi
(MSc, MA, MJr) diplomával rendelkezők, ill. az egyetemek (nem főiskolai
szakjai) utolsó éves hallgatói jelentkezhetnek.
A pályázatok az alábbi programokra ill. alprogramokra adhatók be:
1. Elméleti nyelvészet. Programvezető: dr. Kenesei István egyetemi tanár
- Elméleti nyelvészet. Alprogramvezető: dr. Kenesei István egyetemi tanár
- Magyar nyelvészet. Alprogramvezető: dr. Büky László egyetemi docens
- Német nyelvészet. Alprogramvezető: dr. Bassola Péter egyetemi docens
2. Irodalomtudomány, irodalom- és művelődéstörténet.
Programvezető: dr. Csetri Lajos egyetemi tanár

- Művelődés és irodalmi törekvések... Alprogramvezető: dr. Balázs Mihály,
egyetemi docens
- Irodalmi műfajok története a XVIII-XIX. században. Alprogramvezető: dr.
Szajbély Mihály, egyetemi docens
- A modern magyar irodalom fogalma. Alprogramvezető: dr. Szigeti Lajos
Sándor, egyetemi docens
- Összehasonlító irodalomtudomány. Alprogramvezető: dr. Fried István,
egyetemi tanár
- Angol és amerikai irodalomtudomány. Alprogramvezető: dr. Rozsnyai
Bálint, egyetemi docens
- Német irodalomtudomány. Alprogramvezető: dr. Bernáth Árpád, egyetemi
docens
- Olasz irodalom és komparatisztika. Alprogramvezető: dr. Pál József,
egyetemi docens
- A XIX és XX. sz. orosz irodalma. Alprogramvezető: dr. Fejér Ádám,
egyetemi docens
3. A kognitív kompetencia fejlődése és fejlesztése.
Programvezető: dr. Nagy József, egyetemi tanár
- A szociális tényezők szerepe. Alprogramvezető: dr. Kozma Tamás, egyetemi
magántanár
- Motivációs, szociálpszichológiai tényezők. Alprogramvezető: dr. Molnár
Péter, egyetemi tanár
- A kommunikatív képességek fejlődése. Alprogramvezető: dr. Czachesz
Erzsébet, egyetemi docens
- A kognitív kompetencia értékelése. Alprogramvezető: dr. Vidákovich
Tibor, egyetemi docens
- A tárgyi tudás fejlesztő hatása. Alprogramvezető: dr. Csapó Benő
egyetemi docens
4. Történelem (középkor). Programvezető: dr. Kristó Gyula egyetemi tanár
5. Ószláv és orosz nyelvtörténet. Programvezető: dr. H. Tóth Imre egyetemi
tanár
6. Összehasonlító és történeti turkológia. Programvezető: dr. Róna-Tas
András egyetemi tanár, akadémikus
7. Ugor és szamojéd nyelvek komplex vizsgálata. Programvezető: dr. Mikola
Tibor egyetemi tanár

Bővebb felvilágosítás és jelentkezési lap (az egyes programokhoz tartozó
alprogramok listája) a Kar Dékáni Hivatalában (6722 Szeged, Egyetem u. 2.
II. emelet, tel.: (62) 310 011/3159) kapható.
A jelentkezés határideje: 1995. május 5. Az eljárás költsége 2000 Ft,
amelynek befizetését a jelentkezési lap visszaküldésekor csekkel igazolni
kell.

A felvételi vizsgák június 19. és 23. között lesznek, amelynek anyagáról,
időpontjáról a jelentkezők június elején kapnak értesítést.

JATE BTK
Doktori Tanácsa
A Magyar Nemzeti Tájékoztatási Alapítvány felhívása
1995. május 28-án lesz 50 éve annak, hogy I. Mihály, Románia királya
aláírta a kolozsvári Magyar Tannyelvű Állami Egyetem, a Bolyai
Tudományegyetem létesítésére vonatkozó rendelettörvényt. A kolozsvári
Bolyai Társaság felkérésére a kolozsvári emlékező ünnepség után, június
első hetében Budapesten is meg kívánják rendezni a Bolyai Tudományegyetem
egykori tanárainak, hallgatóinak és az erdélyi magyar egyetem létrehozását
támogatóknak a találkozóját, hogy azok is résztvehessenek az ünnepen,
akiknek nem áll módjukban Kolozsvárra utazni. A jelentkezéseket április 15ig a következő címen lehet megtenni:
Magyar Nemzeti Tájékoztatási Alapítvány
Az Erdélyi Magyarságért Alapítvány
H - 1016 Budapest
Naphegy u. 29. IV. em. 4.
Részvételi díj: 1.000.- Ft.

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK
OTKA pályázat
Az Országos Tudományos Kutatási Alap pályázatot hirdet kiemelkedő
tudományos eredményeket ígérő, a tudomány fejlődésének megfelelő
alapkutatások végzésére, új tudományos ismeretek, összefüggések, módszerek
és eljárások támogatására. A pályázaton egyének és kutató kollektívák is
részt vehetnek.
Elsőbbséget élveznek az alapvetően új és perspektivikus kutatási
témajavaslatok és elgondolások. Az ilyen témákkal jelentkező pályázók
közül az elbírálás során előnyben részesülnek:
- a magas színvonalú tudományos teljesítményt felmutató szakemberek
- az ígéretes kutatási elképzeléssel jelentkező, egyetemi doktori ill.
tudományos fokozattal rendelkező fiatal kutatók (egyének vagy csoportjaik,
akika a pályázat beadásának évében egyike sem tölti be a 35 évet).
Részükre külön keret áll rendelkezésre, s arra külön űrlapon lehet
pályázni.
A pályázatokat 5 példányban kell kitölteni és 1995. április 19.-ig
eljuttatni a Dékáni Hivatalba. (Pályázati űrlapok szintén itt szerezhetők
be.)

A Pályázatfigyelő legújabb számából:
1. Magyar Könyv Alapítvány a nemzeti és egyetemes értékeket hordozó művek
kiadásának támogatására meghirdeti 1995. évre szóló könyvtámogatási
pályázatát. Benyújtási határidők: 1995. április 28., július 31., október
31.
2. A Klebersberg Kunó emlékére szakalapítvány pályázatot hirdet az idegen
nyelvi képzés ill. továbbképzés támogatására.
Pályázni lehet:
- az idegen nyelvi tanárképzés tartalmi és módszertani korszerűsítését
szolgáló tananyagok kidolgozására, adaptálására, kétnyelvű szótárak
készítésére,
- az idegen nyelvi tanárképzésben korszerű tanyagok beszerzésére
(szoftver),
- a tanárjelöltek gyakorlati képzését irányító vezetőtanárok szakirányú
továbbképzésére,
- az idegen nyelven folyó - nem nyelvszakos - képzésben tananyagok
készítésére,
- a nem nyelvszakos hallgatók számára idegen nyelvi tananyagok és
intézményi vizsgakövetelmények kidolgozására és beszerzésére,
- idegen nyelvszakos főiskolai és egyetemi hallgatók tanszék által
szervezett külföldi nyelvi részképzésének utazási költség támogatására,
- az idegen nyelvi tanszékek oktatói részére szervezett külföldi
továbbképzéseken való részvétel támogatására.

A pályázat benyújtásának határideje: 1995. április 28.
3. A Soros Alapítvány folyamatosan pályázható programjai:
- Tudományos publikációk külföldi közlése,
- Supplementary Grant Program (külföldi ösztöndíj-kiegészítés),
- Egyetemek és főiskolák csereprogramjának támogatása,
- Könyvtár-támogatási program.
A pályázati felhívások megtekinthetők a Dékáni

Hivatalban.

