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Információk
1. Nemzetközi akkreditációs bizottság tesz látogatást egyetemünkön 1996. június 16. és 19.
között. 18-án hétfőn délután 16 óra 30 perctől a karok adminisztrációs vezetőivel lesz
megbeszélés a Rektori Hivatalban, 19-én kedden pedig karunkon tesz látogatást a küldöttség
délután 2 órától. A találkozón jelen lesz a dékáni vezetés, valamint a tanszékek és szakok
képviselői.
2. Kari Tanácsi választások lesznek 1996. június 18-20 között. A szavazatokat mindhárom
napon reggel 9 órától délután 3 óráig lehet leadni. Megkérjük a kollégákat a szavazáson való
megjelenésre, tekintettel a jelenleg érvényben levő választási szabályzatra, melynek 4. /2/ pontja
szerint a választás /választási körzetenként/ csak a választásra jogosultak 50%-feletti
megjelenése esetén érvényes. Az urna felnyitása és a szavazatszámlálás június 20-án, délután 3
órakor lesz a Dékáni Hivatalban. A hivatalos eredmény minden tanszék részére pénteken reggel
kerül postázásra.
3. A Kari Tanács 1996. június 13-i ülésén 2 nem és 2 tartózkodom szavazattal elfogadta a
Bölcsészettudományi Kar Tanácsa választására vonatkozó új szabályzatot, amely az intézeti
igazgatók kinevezésével lép hatályba. A Kari Tanács 2 nem és 1 tartózkodom szavazattal
szintén elfogadta az ideiglenes szabályzatot, amely június 13-tól az intézeti igazgatók
megválasztásáig lesz érvényben.

Személyi hírek
Vági Balázs pályázati referens szerződése 1996. június 30-án lejár. Munkakörét a nyári
hónapokra Zilahi Tibor veszi át július 1-től.

Konferenciák, rendezvények
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 1997 tavaszára meghirdeti a XXIII. Országos
Tudományos Diákköri Konferenciát. A Bölcsész TDK (Humán Tudományi Szekció) tervezett
időpontja: 1997. március 25-27. Rendező intézmény: Miskolci Egyetem
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Pályázati lehetőségek
1. A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány "Vendégprofesszorok Magyarországon"
címmel pályázatot hirdet 1996. naptári évben meghívni szándékolt külföldi vendégprofesszorok
(vendégoktatók) magyarországi költségeinek, illetve tiszteletdíjának fedezésére. A pályázatok
beadási határideje: 1996. október 15. További információ a Pályázati Irodában kapható.
2. A Sorores Optimae Alapítvány és a Szegedi Soroptimist Club pályázatot hirdet szociálisan
rászoruló, Szegeden vagy környékén lakó, szegedi középiskolában, illetve felsőoktatási
intézményben tanuló 17-22 év közötti életkorú, 4,5 feletti tanulmányi eredményt elért, vagy
valamiben kimagasló teljesítményt nyújtó diákok számára. A pályázat célja tanulmányi
támogatás nyújtása. A pályázatok beadási határideje: 1996. szeptember 20. További információ
a Pályázati Irodában kapható.
3. Az MTA Szociológiai Intézete az 1996-97. oktatási évre a pedagógusok számára
meghirdetett pályázata alapján a következő témákban keres - korlátozott számban jelentkezőket:
1. Magyarország kulturális állapota.
2. Értékváltás, kultúraváltás Magyarországon.
3. Regionális együttműködés Közép-Európában.
4. A társadalomkutatás történeti problémái.
5. Régi és új szegénység Közép-Európában.
A jelentkezéseket 1996. június 30-ig kell eljuttatni az intézet titkárságára. További információ a
Pályázati Irodában kapható.
4. Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság és
Flandria közti kormányközi gazdasági megállapodás keretében kutatási/fejlesztési projektek
kiegészítő támogatására. A pályázatok beadási határideje: 1996. július 31. 16 óra. További
információ a Pályázati Irodában kapható.


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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