KARI KURÍR 44. szám, 1995. április 20.
A JATE Bölcsészettudományi Karának tájékoztató folyóirata

INFORMÁCIÓK
1. A Kari Tanács 1995. április 7-én megtartott ülésének határozatai:
A Kari Tanács
-Dr. Tóth Sándor docensi pályázatát 36 igen, 2 nem és 1 tartózkodom
szavazattal támogatja.
-Dr. Feleky Gábor docensi pályázatát 35 igen, 1 nem és 5 tartózkodom
szavazattal támogatja.
-Dr. Vajda Zsuzsanna docensi pályázatát 38 igen, 1 nem és 1 tartózkodom
szavazattal támogatja.
-Dr. Dornbach Mária részfoglalkozású docensi pályázatát 35 igen, 1 nem és
4 tartózkodom szavazattal támogatja.
-Dr. Kürtösi Katalin docensi pályázatát 35 igen 3 nem és 2 tartózkodom, és
1 érvénytelen szavazattal támogatja.
-Dr. Pavica Mrazovic docensi pályázatát 40 igen, 0 nem és 1 tartózkodom
szavazattal támogatja.
- Dr. Belényi Gyula docensi pályázatát 37 igen, 1 nem és 3 tartózkodom
szavazattal támogatja.
- 34 igen, 1 nem és 6 tartózkodom szavazattal támogatja dr. Eördögh István
docens pályázatát.
- Dr. Hegedűs-Kovacsevics Katalin docensi pályázatát 34 igen, 0 nem és 5
tartózkodom szavazattal támogatja.
- Dr. Tóth Sándor tanszékvezetői pályázatát 30 igen, 1 nem és 1
tartózkodom szavazattal támogatja, 3 éves időtartamra.
- Dr. Kelemen János meghívott egyetemi tanári pályázatát 31 igen, 0 nem és
1 tartózkodom szavazattal támogatja, 1 éves időtartamra.
- Jean Perrot professzor "Honoris causa" cím adományozását 32 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja.
- Dr. Kiss Attila adjunktusi pályázatát 32 igen, 0 nem és 0 tartózkodom
szavazattal egyhangúlag támogatja.
- Tóth Gabriella tanársegédi pályázatát 30 igen, 1 nem és 1 tartózkodom
szavazattal támogatja.
- Mártonné Ritter Mária tanársegédi pályázatát 31 igen, 0 nem és 1
tartózkodom szavazattal támogatja, 4 éves időtartamra.
- Molnárné Bukta Katalin tanársegédi pályázatát 29 igen, 0 nem és 2
tartózkodom szavazattal támogatja, 4 éves időtartamra.
- Dr. Balog Iván tanársegédi pályázatát 30 igen, 1 nem és 1 tartózkodom
szavazattal támogatja, 4 éves időtartamra.

A KARI PC-LABOR 1995. április 24-én megkezdi próbaüzemelését.
Kilenc munkaállomáson lehet párhuzamosan dolgozni, a következő (angol

nyelvű) programokkal:
DOS alatt futó programok: Wordperfect 5.1, Lotus 5.0, Norton Commander
Windows alatt futó progamok: Word 6, Microsoft Excell, CorellDraw
A munkaállomások önálló winchesterrel nem rendelkeznek, a dokumentumok
mentése lemezre lehetséges.
Kérjük, hogy a próbaüzem alatt a Labort csak a programokat legalább
alapszinten kezelni tudók látogassák, mert a szoftverek használatához
segítséget nyújtani nem tudunk.
A Labor nyitvatartása:
hétfőtől csütörtökig 9.30-16 óráig.
pénteken 9.30-13 óráig.

A JATE BTK PHD-PROGRAMJAINAK ÉS ALPROGRAMJAINAK SPECIÁLIS
KÖVETELMÉNYEI
Előzetes megjegyzés:
A minden programra, illetve alprogramra egységesen kötelező általános
BTK-előírások mellett (ld. JATE PhD- szabályzat 7. sz. melléklet) az egyes
programok, illetve alprogramok külön speciális követelményeit a
programtanácsok az alábbiakban állapították meg. Ezeket feltétlenül
szükséges figyelembe venni a dolgozat elkészítésekor és a fokozatszerzésre
történő jelentkezéskor.
IRODALOMTUDOMÁNY:
A védés előtti publikációk minimális száma 5, amelyből az idegennyelvszakosok és az összehasonlító irodalmárok esetében legalább kettő vagy
külföldön vagy hazai idegen nyelvű kiadványban jelenjen meg s
tanulmányszerű terjedelmű legyen (min. 8 szabványoldal terjdelmű).
Megjelenési helye tanulmánykötet, szakfolyóirat, tudományos tanulmányokat
rendszeresen közlő szépirodalmi folyóirat. Jegyzetelt forráskiadvány is
elfogadható.
Idegennyelv-szakoknál kötelező az adott idegen nyelv ismerete, egyéb
szakoknál szabadon választható; a második idegen nyelv ismeretét
nyelvvizsga hiányában az egyetemi szabályzat 5.§. 4a. pontja alapján
bizottság előtt kell bizonyítani; a nyelvvizsga költségeit az Egyetemi
Tanács által elfogadott PhD-szabályzat szerint a vizsgázó téríti.
A PhD-dolgozat minimális terjedelme 150 lap (1 oldal 1800 N, ívenként
40000 N-nel), maximális terjedelme 250 lap, azon túl egyetemi szinten
megállapítandó kiegészítő díj fizetendő. PhD dolgozatként elfogadható olyan
jegyzetelt forráskiadvány, amelynek bevezető tanulmánya minimálisan 100
lap, és összterjedelme eléri legalább a 250 oldalt; ez esetben a maximális
terjedelmet nem határozzuk meg.

A dolgozat téziseinek nyelve a magyar, ill. a programtanács
hozzájárulása esetén a jelölt által óhajtott bármilyen nyelv. Formája az
adott nyelvre szabványos méret, terjedelme fél-egy ív, példányszáma
minimálisan 20, de a jelölt figyelmét fel kell hívni a költségén
előállítandó tézisek kívánatos magasabb példányszámára, hogy a szakma
szélesebb körei tudomást vehessenek az új doktorról.
Az átminősítések feltételeit illetően mindenképpen szükségesnek tűnik a
fokozatszerzés óta folytatott kutatómunka és publikációs tevékenység
tézises összefoglalása; a kisdoktori disszertáció védése óta eltelt
időszakból a jelölt rendelkezzék legalább annyi és olyan jellegű
publikációval, amennyit és amilyent a szabályzat a PhD-fokozat megszerzése
feltételeként előír.
ELMÉLETI NYELVÉSZET:
Doktoranduszok publikációs követelményei:
Legalább öt elfogadott szakcikk (min. 20 szabvány lap) hazai vagy
külföldi rangos, elismert folyóiratban vagy egyéb kiadványban.
Idegen nyelv: angol középfok és még egy nyelv legalább középfokon.
Disszertáció:
terjedelme: 200 lap (25 x 50 N/lap), nyelve: magyar, angol, német (a
Német alprogramban kötelezően).
Tézisek:
Terjedelem: min. 15 lap (l. mint fent), formátum: A/5; nyelv: magyar,
angol, német (a Német alprogramban kötelezően); példányszám: min. 50.
Átminősítés esetén beadandó tudományos életrajz is.
NEVELÉSTUDOMÁNY:
Disszertáció, védés:
A jelöltnek a disszertáció benyújtása előtt legalább 5 megjelent vagy
megjelentetésre elfogadott tanulmányt kell dokumentálnia (közülük legalább
egy nemzetközileg referált folyóiratban jelenjen meg).
Nyelvismeret:
Angolból legalább középfokú C típusú állami nyelvvizsga, egy másik
idegen nyelv ismeretét az egyetemi PhD-szabályzat által meghatározott módon
kell bizonyítani.
A disszertáció terjedelme: 6-12 ív (240-480 ezer leütés).
A tézisek nyelve: magyar és angol változat; terjedelme: 0,5-1 ív (20-40
ezer leütés), formátuma: A/5., példányszáma: 50.
Átminősítés:
Egyetemi doktori cím vagy fokozat átminősítésére jelentkezhet: aki
pedagógia (pedagógiai szakértő) szakos vagy pszichológus egyetemi
oklevéllel rendelkezik, és doktori címét, fokozatát pedagógiából vagy
pszichológiából a kognitív kompetencia fejlődése és fejlesztése (a
jelenlegi PhD program) valamely témaköréből szerezte.
Benyújtandók:
a doktori cím, fokozat megszerzése óta eltelt idő alatt a kognitív
kompetencia témakörében végzett kutatásokat és eredményeket összefoglaló
1,5-2 ív (60-80 ezer leütés) terjedelmű, magyar nyelvű tézisek.

ÓSZLÁV ÉS OROSZ NYELVTÖRTÉNET:
Védés előtt a jelölt rendelkezzék legalább 5 tudományos publikációval,
amelyek közül kettő idegen nyelven kerüljön megjelenésre. A publikációk
terjedelme 8-10 gépelt oldalnál hosszabb legyen. Terjedelmes dolgozatok
(20-30 l.) esetén a publikációk száma 5-nél kevesebb lehet. Napilapokban
megjelent cikk nem számít tudományos publikációnak.
Megkívánt idegen nyelv ismerete:
középfokú v. felsőfokú nyelvvizsga (bármely típusú) angol, orosz, ill.
valamely más szláv nyelvből.
Megfelelő nyelvismeret bizonyítása (az egyetemi szabályzat szerint) egy ad
hoc bizottság előtt második nyelvként valamely szláv nyelvből az előző
pontban felsorolt nyelvek kivételével.
A disszertáció terjedelme: 150-170 lap (1 lap 1800 N) + jegyzetek. Nyelve:
magyar.
Tézisek: minimum 15 lap. Formátum: A/5. Nyelve: magyar.
Példányszáma: 50 db.
Az átminősítés feltételei:
Summa cum laude minősítésű vagy 90%-os pontozású disszertáció. 5-10
publikáció a doktori disszertáció védésétől, amelyek között 2 külföldön
megjelent tanulmány legyen. Lényeges követelmény, hogy az egyik publikáció
a doktori értekezésen alapuló 2-3 íves (1 ív = 40 e. N.) közlemény. Két
idegen nyelv közép, ill. felsőfokú ismerete. Tudományos életrajz
benyújtása. A doktori disszertáció védése óta eltelt idő alatti tudományos
tevékenységet összefoglaló tézisek, amelyek alapján a kijelölt bizottság
előtt (az egyetemi szabályzatnak megfelelően) számot ad tudományos és
szakmai közéleti szerepléséről.
Szakmai és tudományos életben való tartós részvétel. Egyetemi dolgozó
átminősítése esetén külső szakértő véleményét is ki kell kérni.
Megjegyzés: a latin, ill. görög szakos egyetemi, főiskolai végzettség
elfogadható második idegen nyelv ismereteként.
ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉS TÖRTÉNETI TURKOLÓGIA:
A védés előtt legalább öt önálló tudományos publikáció szükséges. Ezt
országos jellegű magyar vagy elismert nemzetközi tudományos folyóiratban
kell megjelentetni, és ennek másolatát a pályázónak legalább három
példányban mellékelni kell. A doktori cselekmény akkor kezdhető meg, ha a
folyóirat felelős szerkesztője a cikket közlésre elfogadta, és
meghatározza, hogy az a folyóirat mely számában fog megjelenni. Ilyen
esetben az elfogadott, de még meg nem jelent cikk nyomtatásra kész formáját
a programtanácshoz is be kell nyújtani. Értelemszerű módon a fenti
követelmény egy nagyobb monográfiával is teljesíthető.
A programban részvevőknek felsőfokú ismerettel kell rendelkezniük
valamely török nyelvből. Ez török, altajisztika (török) vagy ezzel
egyenértékű egyetemi diplomával, illetve felsőfokú török nyelvvizsgával
igazolható. Török anyanyelvűek esetén ezt török egyetemi végzettség is
helyettesítheti. A szigorlatra bocsátás további feltétele a következő három
nyelv egyikéből legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy ezzel

egyenértékű nyelvismeretet bizonyító okmány/igazolás: angol, német, orosz.
Az egyenértékűség kérdésében a programtanács a JATE Nyelvi Lektorátusának
vezetője véleményét kikérve dönt. A szigorlatra bocsátás további feltétele,
hogy a fent megjelölt három nyelv közül a legalább középfokon teljesített
vizsga mellett szereplő másik kettő közül legalább egy másik nyelv
ismeretéről a JATE Doktori Szabályzata 5.§. (4) bekezdésében előírt módok
egyike szerint tanúbizonyságot tett.
A PhD-dolgozat értekező részének terjedelme 6-12 ív (1 ív = 40 ezer N).
Az értekező részbe nem kell beszámítani az adatbázist, a bibliográfiát és a
mellékleteket. A dolgozatot szövegszerkesztővel nyomtatásra kész (camera
ready) formában kell beadni. A dolgozat beadható magyar vagy idegen
nyelven, az idegen nyelvű dolgozat esetében általában nem kell külön
eljárási díjat fizetni. Az idegen nyelven történő beadást és annak nyelvét
a programtanácsnak kell engedélyeznie.
A program az 1983 előtt szerzett egyetemi doktori cím vagy 1983 után
szerzett doktor univ. fokozat esetleges átminősítésekor az érvényes JATE
szabályzatot követi. A szigorlati melléktárgyak ügyében, a pályázó eddigi
munkásságát mérlegelve, a programtanács külön eljárás keretében dönt.
TÖRTÉNELEM (MEDIEVISZTIKA):
A védés előtt 5, tudományos apparátussal elkészített, publikált
(kivételes esetben bizonyítottan közlésre elfogadott, de még meg nem
jelent) szaktanulmány szükséges (ismertetés, újságcikk stb. nem fogadható
el).
Az idegen nyelvekkel kapcsolatban: második idegen nyelvből A vagy B
típusú középfokú nyelvvizsga szükséges. A holt nyelvek (latin, görög)
idegen nyelvként számítandók. A latin, illetve a görög speciális képzésből
szerzett diploma bizonyítja az idegen nyelv ismeretét, s ez alapján második
idegen nyelvnek elfogadható. Bizantinológiából írt dolgozat (s főtárgy)
esetén az egyik nyelvnek görögnek, latin forrásanyagra épülő dolgozat
esetén latinnak kell lennie.
A PhD-dolgozat terjedelme: értekezés esetén jegyzetapparátussal együtt
(mellékletek nem számítanak ide!) minimálisan 9 ív, maximálisan 12 ív (1 ív
= 40 ezer N). Forrásközlés esetén a forrás jellegétől függ a terjedelem.
A dolgozat téziseinek nyelve magyar, példányszáma legalább 20, formája
B/5, terjedelme 0.5 - 1 ív.
Az átminősítéssel kapcsolatban: a két bírálót a Kari Doktori Tanács
kérje fel a programtanács véleményének figyelembevételé-vel. Az átminősítés
feltételei: dr. univ. fokozat esetén 90% feletti védés, a korábbi védés óta
eltelt időszakban a folyamatos és színvonalas tudományos tevékenység
bizonyítása, a publikációs jegyzék mellett a megjelent publikációk
különlenyomatát vagy fénymásolatát is be kell nyújtani az átminősítési
kérelemmel egyidőben, a kérelmező téziseinek terjedelme minimálisan 30
oldal.
UGOR ÉS SZAMOJÉD NYELVEK KOMPLEX VIZSGÁLATA:
Általános rész:
A szak sajátosságaira való tekintettel a nyelvi követelmények a

következők: "Középfokú C típusú nyelvvizsga finn, német vagy orosz
nyelvből, továbbá még egy nyelvből a PhD- szabályzat által meghatározott
módon bizonyított nyelvismeret (finn, észt, svéd, német, angol, orosz,
francia).
Átminősítési feltételek:
Egyetemi doktori cím vagy dr. univ. fokozat átminősítése esetén a
minimálisan megkövetelt 5 publikáció egyike a doktori értekezés vagy egy
azon alapuló legalább 3 ív (1 ív = 40 ezer N) terjedelmű tanulmány kell,
hogy legyen.
Minden egyéb esetben az egyetemi, ill. a kari követelmények érvényesek.
Készült az egyetemi PhD-szabályzat alapján elfogadott BTK követelmények
figyelembevétel.
JATE BTK Doktori Tanácsa

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

1. Mellon Research Fellowships at Villa I Tatti 1996/97 - The Harvard
University Center for Italian Renaissance Studies will offer two or three
fellowships at I Tatti in Florence, Italy, in 1996-97. These fellowships
are available for Czech, Hungarian, Polish, and Slovak scholars with a
Ph.D. or its equivalent who are doing advanced research in any aspect of
the Italian Renaissance such as literature, history, fine arts, music,
philosophy, and the history of ideas. The Mellon Fellowships at I Tatti are
for two or three months and are normally reserved for scholars in the early
stages of their carreer.
Applications from candidates for 1996-97 are due on October 15, 1995.

2. A Magyar Ösztöndíj Bizottság és a British Council pályázatot hirdet a
Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia közti kormányközi oktatási, kutatási,
kulturális és művészeti együttműködés keretében megvalósuló projektekhez
szükséges kutatócserék támogatására. Pályázhatnak egyetemek, főiskolák,
azok tanszékei, oktatási intézmények, kutatóintézetek, kutatócsoportok,
közgyűjtemények, művészeti és kulturális intézmények szakemberei, kutatói,
tanárai. Elsőbbséget élvező témakörök: Tantervfejlesztés inter- és
multidiszciplináris tudományokban, Angol nyelv a tanárképzésben és más
felsőoktatási területen, Anglisztikai program, Angol nyelv nem angol
szakosok számára, Egyetem irányítás, Felsőoktatási könyvtárak irányítása,
Ph.D. kutatások különböző tudományterületeken, A brit és a magyar
történelem összefüggései, Nyelvtudomány, Oktatástechnika az iskolákban,
Szaknyelvi tanártovábbképzés angol szakos és nem angol szakos tanárok
számára, A szociális, közösségi és nemzetközi identitás korszerű oktatása,
Menedzserképzés a művészeti életben dolgozók számára, Kiállításszervezés és
kiállítások az oktatásban, Köz- és magánalapítványok szerepe a művészeti és
kulturális életben, Kortársművészetek bemutatása, Műfordítás, Közgyűjtemények és tájékoztatás.
A pályázatok benyújtásának határideje: 1995. június 30.

3. A francia kormány tanulmányi ösztöndíjakat hirdet nyelvismerettel
rendelkező végzős egyetemisták ill. végzettek számára (doktori kutatások)
többek közt a társadalomtudományok (filozófia, történelem, régészet,
pszichológia, szociológia, kommunikáció, stb.) témaköreiben.
Az ösztöndíjak maximum 18 hónapra szólnak, elosztva a három kutatási évre.

4. A Pályázatfigyelő legújabb számából:
- Soros Alapítvány pályázatai - rövid tanulmányút ill. konferencia program
(határidő: július 31.)
- A Debreceni Akadémiai Bizottság pályázata tudományos művek kiadására

(határidő: szept. 30.).

