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Hírek, információk 
 
1. A Bölcsészettudományi Kar Dékáni vezetése és a Felsıoktatási Dolgozók Szakszervezete 2012. 
január 18-án (szerdán) 12.30 órakor az Auditorium Maximumban tartja szokásos Újévi koccintását. 

Ez alkalommal kerül sor a Pedagógus Szolgálati Emlékérmek, a tanszékvezetıi megbízások, 
valamint a vezetı oktatói megbízások dokumentumainak átadására. 
 

 

Rendezvények, konferenciák, elıadások 
 
1. Kispál Tamás (Német Nyelvészeti Tanszék) 2011. november 1-én a Kasseli Egyetemen és 2011. 
december 14-én a Heidelbergi Egyetemen „Die metaphorische Motiviertheit beim Erlernen von 
Idiomen” címmel elıadást tartott. 
 
 

Könyvespolc 
 
1. Megjelent egy ókori tematikájú Belvedere Meridionale szám „Imperium sine fine - A határtalan 
birodalom” címmel. A folyóiratszám Róma császárkori történelmérıl tartalmaz tanulmányokat. A 
szerzık között az SZTE oktatóit, volt és jelenlegi PhD hallgatóit egyaránt megtaláljuk. A tematikus 
szám szerkesztıi: Székely Melinda és Illés Imre Áron. 
Megjelent Székely Melinda (Ókortörténeti Tanszék) tanulmánya "Sziklákon, tőzön-vízen át; 
Kereskedelmi út Rómából Indiába  - Egyiptomon át címmel az Ókor folyóiratban 10/3. (2011) 58-64. 
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2. Megjelent: 
– T. Horváth Ágnes (Történeti Segédtudományok Tanszék): Róma ókori városközpontja. A Forum 

Romanum és közvetlen környezetének története. Históriaantik Könyvkiadó, Szeged, 2011. 620 
p. 

– Pihurik Judit  (Történeti Segédtudományok Tanszék): A kórkép mint történeti forrás. Bayor 
Ferenc nyugalmazott tábornok, újvidéki városparancsnok 1942-43-as pere és elítélése (Betekintı 
2011/4 - www.betekinto.hu ) 

 
3. Társszerzıként megjelent Szabó Gilinger Eszter (Angoltanár-képzı és Alkalmazott Nyelvészeti 
Tanszék) „Discourse Coalitions For and Against Minority Languages on Signs: Linguistic Landscape 
as a Social Issue” címő könyvfejezete. In Gorter D. (et al.) (eds.) Minority Languages in the Linguistic 
Landscape. Palgrave Macmillan 2011. 263−280. 
 
 

Tudományos és PhD hírek 
 
1. PhD-szigorlatok:  

Halmágyi Miklós (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2011. december 15-én került sor. A 
szigorlat eredménye: 100%. 

Oroszlán Anikó (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2012. január 26-án 11 órai kezdettel kerül 
sor Pál József egyetemi tanár tanári szobájában. 

Dávid Kinga (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2012. február 7-én 11 órai kezdettel kerül sor 
Szörényi László egyetemi tanár tanári szobájában. 

 
2. PhD-védések: 

Ferencz Anna (irodalomtudomány) PhD-védésére 2012. január 4-én került sor. A védés eredménye: 
84%. 

 
3. A Kari Doktori Tanács  következı ülését elıreláthatólag 2012. január 26-án tartja, a következı 
napirendi pontokkal: 

1. Új eljárások indítása: 
Nyelvtudomány: 

a) Tóth Csilla 
b) Dégi Zsuzsanna. 

Neveléstudomány: 
 a) Bohács Krisztina. 
2. Védési bizottság elfogadása: 

Neveléstudomány: 
 a) Tózsa-Rigóné Nagy Judit. 

Irodalomtudomány: 
 a) Simon-Szabó Ágnes 

b) Sinka Annamária 
c) Pogány Csilla Stella. 

3. Védések elfogadása: 
 Irodalomtudomány: 

 a) Ferencz Anna. 
4. Halasztási kérelem: 

Nyelvtudomány: 
 a) Nagy Katalin. 
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Pályázatok 
 
1. A Németországi Szövetségi Környezetvédelmi Alapítvány (Deutsche Bundesstiftung Umwelt/DBU) 
ösztöndíjlehetıséget hirdet, amelyben lehetıséget teremt végzıs, nemrég végzett fiataloknak, akik 
elkötelezettek a környezetvédelem iránt, hogy 6-12 hónapon keresztül egy németországi szakmai 
gyakorlat keretében szerezzenek tapasztalatokat. Határidı: 2012. március 1. Részletes információ: 
http://www.dbu.de/1462.html. 
 
2. A Magyar-Amerikai Vállalkozási Ösztöndíj Alap (Hungarian-American Enterprise Scholarship 
Fund, HAESF) USA-beli szakmai gyakorlatokat, mester- vagy posztgraduális képzéseket támogat 
gazdasági és tudományos területen. A HAESF által nyújtott ösztöndíjprogramok: 

a, Szakmai Gyakornoki Program – a felsıoktatási hallgatókat és a friss diplomásokat célozza 
meg, melynek keretében 6-12 hónapos szakmai gyakorlaton vehetnek részt neves amerikai 
cégeknél 

b, Graduális Ösztöndíj Program – lehetıséget nyújt, hogy az ösztöndíjas amerikai egyetemen 
vagy fıiskolán legfeljebb három évig tanuljon mesterképzésen vagy posztgraduális mővészeti 
képzésben vegyen részt maximum egy évig. 

A további ösztöndíjprogramokról (is) bıvebb információ a www.haesf.org címen. A pályázat 
folyamatosan érvényes 2013. október 15-ig.. A jelentkezésnél felsıfokú angol nyelvtudás szükséges. 
Az ösztöndíjak feltétele továbbá, hogy lejárta után az ösztöndíjas 3 évig itthon vállaljon munkát. 
 
3. The  Centre  for Deliberation at  the Institute  of Sociology,  University  of Warsaw has the  pleasure  
to invite you to the international conference entitled „Deliberation: values, processes, institutions”. 
The conference will take place on the 4th-5th of June, 2012. 
 The aim of the conference is to create a forum for the exchange of ideas and to integrate 
knowledge from  within  and  outside  academia.  We  will  reflect  on  deliberation  as  a  result  of  
the  interplay between civil society, public administration, social research and IT sector. 
 We  welcome  proposals  for  presentations  that  will  bring  into  discussion  the  results  of  
empirical studies  and  experiments  and/or  new  approaches  to  real  life  problems,  innovative  
techniques  and tools for deliberation online and offline. 
The suggested streams of discussion are: 
- Value systems and limits of deliberation 
- Evaluation criteria and the quality of (mediated) public debate 
- Experiment, social intervention and public sphere as we know it 
- On the shape of support for deliberative participation: legal measures vs. bottom-up actions 
- Online deliberation: IT opportunities and human barriers 
- Innovations in democracy: what directions? 
Abstract Deadline: 7th of April, 2012. Feedback on abstracts: 30th of April, 2012. Paper Deadline: 
26th of September, 2012. Abstracts  should  be  of  450-500  words. The  review  process  will  be  
supervised  by  the  international scientific board. All accepted presentation proposals will be 
published on the conference website. An  edited volume  of  selected  full  papers  will be published  in  
English by  the  University  of  Warsaw Press. The papers, which will elaborate on conference 
presentations, should be of 7500 words. 
The  conference  is  free  of  charge  for  all  participants,  both  presenters  and  discussants.  The only 
requirement for participation is to register. To  receive a registration form,  please, visit the conference 
website: http://cd.uw.edu.pl/. 
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Aktuális pályázatok határidı-táblázata 
 

Határid ı Meghirdetı A pályázat célja, címe Megjel enés helye 
2012. jan. 31. Tempus Közalapítvány Comenius tanárasszisztens Kurír 260. 
2012. márc. 1. DBU Ösztöndíj Kurír 262. 
2013. okt. 15. HAESF Ösztöndíj Kurír 262. 

    
Folyamatos Kanadai Nemzetk. FÜ Utazástámogatás Kurír 173. 
Folyamatos OMAA Ausztria-Mo.együttmőködés Kurír 114. 

 


