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Információk
1. Elkezdődtek a Kari Egyetemi Tanári Tanács megalakulásának előkészületei. A Tanács a
BTK véleménnyilvánítási és tanácsadási joggal felruházott, önálló testülete, amely szervezett és
hivatalos formában lehetőséget ad arra, hogy a Kar minden egyetemi tanára a Kart érintő
lényeges kérdésekben véleményt nyilvánítson. Az 1996. február 22-i első ülésen javaslatot
tettek az Egyetemi Tanári Tanács működési szabályzatára.
2. 1996. február 22-én az egyetem tanácstermében tanszékvezetői értekezletet volt. A
napirendi pontok a következőek voltak:
- A vizsgaidőszak és az új kurzusfelvételi és beiratkozási rend tapasztalatai
Előterjesztő: Dr. J. Nagy László, oktatási dékánhelyettes
Dr. Kothencz Mihály, a Tanulmányi Osztály vezetője
- A kari adminisztrációs hálózat működésének hatékonyabbá tétele
Előterjesztő: Dr. Bernáth Árpád, dékán
- Tájékoztatás az Egyetemi Tanárok Tanácsának létrehozásáról
Előterjesztő: Dr. Bernáth Árpád, dékán
- Egyéb.
3. Az 1995/96. tanév ül. rendes kari tanácsülése 1996. február 29-én (csütörtökön) de. 10
órakor lesz az egyetem tanácstermében. (Dugonics tér 13.) A kari tanácsülés napirendi
pontjai:
I. Az Egyetemi Tanács illetékességi körébe tartozó ügyek
1. Egyetemi tanári pályázatok
a) Altajisztikai Tanszék
b) Filozófia Tanszék
c) Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
d) Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék
e) Német Irodalomtudományi Tanszék
2. Docensi pályázat elbírálása
a) Szociológia Tanszék
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3. Magántanári cím adományozása Dr. Udvari István tanszékvezetői főiskolai tanár
részére
4. Javaslat az "A" szakos néprajzi képzés bevezetésére
5. Együttműködési szerződés előkészítése a Drezdai Egyetemmel
II. A Kari Tanács illetékességi körébe tartozó ügyek
1. A JATE BTK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosított változata
2. A Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Bizottságának megválasztása
3. A hároméves angol nyelvtanári képzés tantervi módosítása
4. Diplomahonosítás
5. A Szegedi Egyetem Alapszabályzata
6. Egyéb.
4. A Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa (KIET) véleményezte a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításának tervezetét és
megállapodott a közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszerének módosításáról a
következők szerint:
a) A KIET 1997. január l-jétől 10 fizetési osztályt és osztályonként 14 fizetési
fokozatot tartalmazó előmeneteli és illetményrendszer bevezetését tartja indokoltnak az 1997.
évi költségvetésben az állam által biztosított finanszírozási keretek között.
b) A KIET megegyezett abban, hogy az 1996. évre - február 1-jei hatállyal - 8 fizetési
osztályt tartalmazó előmeneteli és illetményrendszer kerüljön alkalmazásra.
A KIET
megállapodott a 8 fizetési osztály fizetési fokozataihoz tartozó illetmény 1996. február l-jétől,
illetve szeptember l-jétől garantált legkisebb mértékeinek forintösszegéről az 1996. évi
illetményemelésről létrejött január 24-i megállapodás keretei között.
c) A KIET egyetértett azzal, hogy mivel a javasolt törvénymódosítás az új "G" fizetési
osztály besorolási feltételeit kellő részletességgel meghatározza, erre nézve kormány, illetve
miniszteri végrehajtási rendeletek kiadása nem szükséges. Ezzel is gyorsítható a módosított
illetménytáblázat szerinti tényleges illetmények megállapítása és fizetése.
d) A KDÉT megegyezett arról, hogy az illetményrendszerhez kapcsolódó pótlékok
pótlékalapja (Al) 1996. február l-jétől 9350 forint, szeptember l-jétől 9800 forint legyen.
A fenti javaslat kerül majd a parlament elé megvitatásra.
5. A József Attila Tudományegyetem Tanácsa 1996. február 25-én tartotta doktoravató
ünnepségét. Az ünnepségen az Állam- és Jogtudományi Kar nappali, levelező, esti tagozatán
végzettek doktorrá fogadására, valamint az Állam- és Jogtudományi, a Bölcsészettudományi
és a Természettudományi Karokon Dr. Univ. és PhD fokozatot szerzettek avatására került sor
a Szegedi Nemzeti Színházban.
- Dr. Univ fokoztatot szereztek:
Hárs György Péter
Irodalomelmélet
Károlyfalvi József
Magyarország legújabbkori története
Kopházi Erzsébet
Angol Irodalom
Kovács Mariann
Középkori egyetemes történelem
Lukács István
Világirodalom
Nagy Tamás
Neveléselmélet
Oláh Antal
Neveléselmélet
Orbán Imre Mihály
Középkori magyar történelem
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Tandori Mária
Újkori egyetemes történelem
- PhD fokozatot szereztek:
Paul Kokla
Nyelvtudomány
Kocsis Mihály
Szláv nyelvtörténet
Almási Tibor
Középkori történelem
- Kandidátusi fokozat átminősítése
Dr. Steinerné Dr. Molnár Judit

Személyi hírek
1996. február 16 és április 15 között fizetés nélküli szabadságon, olaszországi tanulmányúton
lesz Galamb György, a Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszékről.

Konferenciák, rendezvények
Csongrád Megye Közgyűlése és a József Attila Tudományegyetem Európai Tanulmányok
Központja a délalföldi, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok
(magyarországi) Arad, Temes (romániai) megyék és a Vajdaság (jugoszláviai) Autonóm
Tartomány együttműködésének továbbfejlesztésére a regionalizmus jegyében konferenciát
rendez "Eurorégió a Duna-Maros Tájon" címmel 1996. február 28-án, Szegeden a Csongrád
Megyei Közgyűlés Pedagógiai és Közművelődési Szolgáltató Intézetében. (Közép fasor 1-3.)
A plenáris ülést a Csongrád Megyei Közgyűlés részéről Lehmann István elnök, a JATE
Európai Tanulmányok Központja részéről dr. J. Nagy László dékánhelyettes, egyetemi tanár
nyitja meg. A rendezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

PhD hírek
Pályázati felhívás 3 éves doktori képzésre
A JATE BTK felvételt hirdet az 1996/97-es tanévre - az Országos Akkreditációs Bizottság és
a Művelődési és Közoktatási Miniszter által engedélyezett - programjaiban a doktori
tudományos fokozat megszerzésére felkészítő 3 éves 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 forint
nettó 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 részesülhet normatív állami
támogatásban, saját vagy egyéb forrásból kell fedezniük a gyakorlati képzést és a kutatómunka
költségeit. Lehetőség van arra, hogy a laboratóriumi- és kutatómunkát külső munkahelyen
végezzék, ha ehhez az illetékes programvezető hozzájárul.
A továbbképzésre 1996. május 7-ig lehet jelentkezni a Dékáni Hivatalban, illetve a
Tanulmányi Osztályon kapható jelentkezési lapon.
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A jelentkezők június 17-21 között felvételi vizsgát tesznek, amelynek anyagáról, pontos
időpontjáról június első napjaiban kapnak értesítést.
A posztgraduális képzésre a választott programnak megfelelő egyetemi (Msc, MA, Mjr)
diplomával rendelkezők, illetve az egyetemek (nem főiskolai szakjai) utolsó éves hallgatói
jelentkezhetnek.
Programok, alprogramok:
1. Elméleti nyelvészet. Programvezető dr. Kenesei István egyetemi tanár.
- Német nyelvészet. Alprogramvezető dr. Bassola Péter egyetemi docens.
- Elméleti nyelvészet. Alprogramvezető dr. Kenesei István egyetemi tanár.
- Magyar nyelvészet. Alprogramvezető dr. Büky László 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 XIX-XX. 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.
- Német irodalomtudomány. Alprogramvezető dr. Bernáth Árpád egyetemi docens.
- A XIX. és a XX. század orosz irodalma. Alprogramvezető dr. Fejér Ádám egyetemi
docens.
- Olasz irodalom- és komparatisztika. Alprogramvezető dr. Pál-József egyetemi docens.
- Angol- és amerikai irodalomtudomány. Alprogramvezető dr. Rozsnyai Bálint
egyetemi docens.
- A XVII -XIX. század magyar és francia irodalma. Alprogramvezető dr. Penke Olga
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 tárgyi tudás fejlesztő hatása. Alprogramvezető dr. Csapó Benő egyetemi docens.
- ,A kommunikatív képességek fejlődése. Alprogramvezető dr. Czachesz Erzsébet
egyetemi docens.
- A kognitív kompetencia értékelése. Alprogramvezető dr. Vidákovich Tibor egyetemi
docens.
4. Történelem. Programvezető dr. Kristó Gyula egyetemi tanár.
- Középkor. Alprogramvezető Dr. Kristó Gyula egyetemi tanár
- Nyugat-Mediterráneum és a hispán világ a XIX -XX. században. Alprogramvezető
Dr. Anderle Ádám 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.
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Bővebb felvilágosítás a Tanulmányi Osztályon kapható, a felvételi eljárás költsége 2.000 forint,
amely a felvételi vizsgára behívással együtt postázott csekken fizetendő be.

Pályázati lehetőségek
1. Megérkezett a MÖB 1997. évi és 1997/98 tanévi külföldi ösztöndíjakra vonatkozó pályázati
felhívása. A pályázatokat 1996. május 15-ig kell beadni, (kivétel Franciaország: március 1.) A
teljes kiírás megtekinthető a Pályázati Irodában.
2. Az Amerikai Egyesült Államok kormánya "Central and Eastern European Graduate
Fellowships Program" címen ösztöndíjlehetőséget hirdet. Ennek keretében összesen 20 fiatal
szakember juthat amerikai egyetemi továbbtanulási lehetőséghez Albánia, Horvátország,
Magyarország, Románia és Szlovénia országaiból. Az ösztöndíj az alábbi programok
valamelyikében való részvételt teszi lehetővé:
- egy éves, fokozatot nem adó szakmai továbbképzés
- egy éves, ún. "Master of Law" program
- két éves, fokozatot adó program (Master's level)
A következő tudományterületeken lehet pályázni:
- közgazdaságtan/vállalkozás
- államigazgatás/közigazgatás
- felsőoktatás szervezés
- tömegtájékoztatás/újságírás
-jog
Az akadémiai programot nyári szakmai gyakorlat egészítheti ki.
Bővebb információ a Pályázati Irodában kapható.
3. Soros Alapítvány: Higher Education Support Program a magyar felsőoktatás támogatására.
Pályázhatnak az MKM által akkreditált felsőoktatási intézmények az 1996/97-es tanévre
forint- és/vagy dollártámogatásra. A Kuratórium előnyben részesíti az újszerű oktatási
tevékenység és új oktatási módszerek meghonosítására vonatkozó törekvéseket (pl. neves
külföldi vendégelőadó meghívása). A támogatandó oktatási tevékenységnek az elismert
egyetemi, főiskolai tanulmányok részét kell képeznie. A pályázat részeként tudományos
munkaeszközre (technikai felszerelésekre) is lehet támogatást kérni. Pályázati határidő: 1996.
március 10.
4. A budapesti Francia Intézet tanulmányi és kutatói ösztöndíjakat hirdet meg diplomások,
illetve utolsó éves egyetemisták részére az 1996/97-es tanévre, francia nyelven. Nem megfelelő
nyelvtudás esetén a jelöltnek nyelvi képzésen kell részt vennie, a költségeket az intézet fizeti.
Jelentkezni lehet. Francia Intézet, Budapest, 1012 Fő u. 17. ül. em., legkésőbb 1996. március
8-ig. Lehetőség van egyetemi oktatáson kívüli képzési programok megpályázására is a
budapesti, Rennes-i, illetve Angers-i képzési helyekkel.
5. TEMPUS pályázat hallgatók részére az 1996/97-es tanévre. Egy hallgató csak egy
pályázatot adhat be, posztgraduális hallgatók, továbbá a pályázat beadásakor első, másodvagy utolsó éves hallgatók nem pályázhatnak. Az ösztöndíjak tartalma egységesen 9 hónap. A
5
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pályázatokat 1996. március 14-ig kell leadni. Bővebb információ és jelentkezési lap a
Pályázati Irodában kapható.
6. The French State and the Paris/Ile-de-France Region are issuing a call for proposal for three
international research Chairs to be called "Blaise PASCAL". Each chair, for 12 months full
time distributed over 2 years, is intended for a foreign scientist of high level in exact, natural,
or social science, with a scientific project. It will allow the beneficiary to enjoy a cultural and
scientific support, equipments, and functional means, in one or several centers for superior
education or research, in Paris/Ile-de-France. Proposal should be sent, at the latest on 15th
March 1996. For further information contact Grant's Office.
7. Mellon Research Fellowships at Villa I Tatti.
The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies will offer two or three Mellon
Research Fellowships at I Tatti in Florence, Italy, in 1997-98. These fellowships are available
for scholars with PhD 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. Applications from candidates for 1997-98 are due on October 15, 1996. For further
information contact Grant's Office.

A következő szám 1996. március 12-én jelenik meg.
A lappal kapcsolatos leveleket, információkat, véleményeket a kurir@primus.arts.u-szeged.hu
E-mail címre, illetve a Dékáni Hivatal pályázati irodájába várjuk.
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Felelős kiadó: Dr. Bernátk Árpád, dékán
Felelős szerkesztő: Végi Balázs, pályázati referens
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