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Hírek, információk 
 
1. A 2012. február 9-én megtartott 2011/2012. tanévi III. rendes Kari Tanácsülés határozatai: 

– A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (18 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja a 
Kulturális örökség tanulmányok MA, Írott kulturális  örökség szakirány indítására 
vonatkozó javaslatot. (1/2012. sz. határozat) 

 
 

Rendezvények, konferenciák, elıadások 
 
1. A Tempus Közalapítvány és a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolája 
konferenciát rendez „Az Erasmus program keretében külföldön szerzett kreditek beszámítása 
itthon: helyzetelemzés és jó gyakorlatok feltérképezése” címmel 2012. március 6-án. Helyszín: 
Magyar Sajtó Háza (MÚOSZ-székház), 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/A 
 
2. Baráth Tibor (Neveléstudományi Intézet) az Akdeniz University meghívására vett részt január 
13-15. között az ENIRDELM Board ülésén Antalyaban, amelyen a szervezet 2012. évi 
konferenciájának programját határozták meg. Részt vett továbbá január 17-én a TÁMOP-4.1.4-
08/1-2009-0002 azonosító számú „Minıségfejlesztés a felsıoktatásban” kiemelt projekt keretében 
tartott Szakmai Tanácsadó Testületi ülésen, amelyen a projekt helyzetértékelésével, és az ahhoz 
kapcsolódó kutatások értékelésével foglalkoztak. A Tanárképzık Szövetsége konferenciáján január 
23-án tartott elıadást, melynek címe: „Pedagógus kompetenciaprofilok fejlesztése a dél-alföldi 
régióban”, valamint február 17-én részt vett a Tempus Közalapítvány szervezésében tartott 
mőhelykonferencián, melynek célja a tanárképzı intézmények és a regionális fejlesztı központok 
közötti szakmai együttmőködésének támogatása. 
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Tudományos és PhD hírek 
 
1. PhD-szigorlatok:  

Borthaiser Nóra (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2012. január 30-án került sor. A szigorlat 
eredménye: 93,3%. 

Dávid Kinga (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2012. február 7-én került sor. A szigorlat 
eredménye: 100%. 

Schaub Gáborné (neveléstudomány) PhD-szigorlatára 2012. február 14-én került sor. A szigorlat 
eredménye: 100%. 

Devosa Iván (neveléstudomány) PhD-szigorlatára 2012. február 14-én került sor. A szigorlat 
eredménye: 100%. 

Balogh Lehel (filozófiatudomány) PhD-szigorlatára 2012. február 24-én 11 órai kezdettel kerül sor 
a Filozófia Tanszék tantermében. A szigorlat eredménye: 100%. 

Balogh Erzsébet (nyelvtudomány) PhD-szigorlatára 2012. március 8-án 14 órai kezdettel kerül sor a 
BTK Kari Tanácstermében. 

Mátyás Dénes (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2012. március 13-án 11 órai kezdettel kerül 
sor Szörényi László egyetemi tanár tanári szobájában. 

 
2. PhD-védések: 

Révész Éva (történelemtudomány) PhD-védésére 2012. február 17-én került sor. A védés 
eredménye: 88%. 

Békés Enikı (irodalomtudomány) PhD-védésére 2012. március 13-án 12.30 órai kezdettel kerül sor 
a BTK Kari Konferenciatermében. 

 
 

Pályázatok 
 
1. Meghosszabbított határidıvel várják a jelentkezıket a Szegedi Tudományegyetem tehetséges 
hallgatóit támogató SZTE Tehetségpont Kiválósági lista pályázatára, melyet immár a PhD-
hallgatóknak is megnyitottak. A Kiválósági lista a Szegedi Tudományegyetem kiváló hallgatóinak 
kitüntetését és jutalmazását szolgálja, valamint ösztönzi az egyetem minden hallgatóját jobb 
tanulmányi eredmények elérésre, tehetségük fejlesztésére. Az SZTE Tehetségpont Kiválósági listához 
társul az SZTE TALENT Ösztöndíj is, melynek az aktuális összegét a Szegedi Tehetséggondozó 
Tanács határozza meg minden félévben – ami jelenleg 30-150 ezer forintos egyszeri támogatást jelent 
hallgatónként. 
 Elindította Kiválósági lista pályázatát a Szegedi Tudományegyetem tehetséges hallgatóit 
támogató SZTE Tehetségpont. A lista az egyetem szorgalmas, jó tanulmányi eredményekkel 
rendelkezı és tehetséges hallgatóit rangsorolja tanulmányi és szakmai eredményeik, valamint sport- és 
mővészeti tevékenységük alapján. A pályázaton jól szereplık TALENT Ösztöndíjban és kiemelt 
kedvezményekben részesülnek, a legújabb kiírásban már a doktoranduszok is szerepelnek. 
 Mindhárom kategóriában kiírta az SZTE Tehetségpont Kiválósági lista és TALENT 
Ösztöndíjpályázatát, így a Szegedi Tehetséggondozó Tanács döntése alapján a pályázat benyújtási 
határidejét február 24-rıl március 15-re módosították.  
 Eddig az idıpontig várják a jól teljesítı egyetemisták pályázatait a SZTE Tehetségpont 
megújult honlapján (www.sztehetseg.hu), ahol a részletes kiírás is olvasható mind az alap-, mester- és 
osztatlan képzésben részt vevı hallgatók (A kategória), a sportolók és mővészek (B kategória), mind a 
doktoranduszok (C kategória) összemérhetik tudásukat. Figyelem! A doktoranduszoknak három 
kiemelt lehetıséget biztosít a Tehetségpont! Pályázhatnak aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezı 
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PhD-hallgatók; Predoktori SZTE TALENT Ösztöndíjat kaphatnak az SZTE-doktorjelöltek, aki 
fokozatszerzésre jóváhagyottan bejelentkeztek. Külön pályázatot írtak ki a kezdı kutatóknak, azaz I. és 
II. éves doktoranduszhallgatóknak.  
 A beérkezett anyagokat az SZTE Doktori Intézet és a Tehetséggondozó Tanács által 
összehívott bizottság bírálja el. 
 A Kiválósági lista a Szegedi Tudományegyetem kiváló hallgatóinak kitüntetését és 
jutalmazását szolgálja, valamint ösztönzi az egyetem minden hallgatóját jobb tanulmányi eredmények 
elérésre, tehetségük fejlesztésére. Kizárólag Tehetségpont-tagok válhatnak kiváló tagokká, ezért a 
pályázat mindenekelıtt egy egyszerő regisztrációhoz kötött, mely a honlapon lehetséges. Az 
eredményhirdetés után a legjobb eredményeket benyújtók arany-, ezüst- és bronzkategóriás 
Tehetségpont-tagokká válnak, a szervezet nyújtotta elınyöket (kedvezményes színházbérletek, 
mentorálás, Tehetségpont-könyvtár, JATE Klub belépı stb.) ezentúl csak ezek a hallgatók vehetik 
majd igénybe. A kedvezmények aktuális listája is a sztehetseg.hu oldalon tekinthetı meg. 
 Az SZTE Tehetségpont Kiválósági listához társul az SZTE TALENT Ösztöndíj is, melynek az 
aktuális összegét a Szegedi Tehetséggondozó Tanács határozza meg minden félévben – ami jelenleg 
30-150 ezer forintos egyszeri támogatást jelent hallgatónként. Az ösztöndíj mellett az SZTE 
Tehetségpont kiváló tagjainak tagsági kártyát is biztosítanak, mellyel jogosultak igénybe venni a 
kedvezményeket.  
 Részletek a sztehetseg.hu oldalon, illetve Szarvas Kata Tehetségpont-koordinátornál az 
info@sztehetseg.hu címen. 
 
2. A Gerda Henkel Alapítvány ösztöndíjáról történészeknek bıvebb információhoz juthat a 
http://www.gerda-henkel-stiftung.de/m4human címen. A határidı: 2012. június 15. 
 
3. A Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány pályázatot hirdet egyetemi hallgatók számára az 
1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulója tiszteletére 
 A pályázat célja: Az egyetemi hallgatókban felkelteni, ébren tartani és elmélyíteni az 1956-os 
nemzeti forradalom és szabadságharc története és szellemisége iránti érdeklıdést. Az Alapítvány ezzel 
a pályázatával is elı kívánja segíteni, hogy 1956 történeti szerepének ismerete és megítélése méltó 
helyet foglaljon el az utókor emlékezetében. 
A pályázók köre: magyar tannyelvő egyetemek, fıiskolák színjátszói 
A pályázat témája: 56-os EMLÉKMŐSOR összeállítása az évforduló tiszteletére 
 A pályázatra jelentkezni az Alapítvány e-mail címén lehet. A jelentkezésrıl visszaigazolást 
küldünk. Az I. díj odaítélésének feltétele, hogy az elıadók vállalják, rendezvényünk részeként 
bemutatják díjazott 56-os emlékmősorukat. 
Beadási határidı:   2012. szeptember 30. 
Eredményhirdetés és díjátadás: 2012. október 22. 
Pályadíjak:  I. díj  150 ezer Ft 
    II. díj  100 ezer Ft 
    III. díj  50 ezer Ft 
Bıvebb információ: http://www.1956muzeum.hu/palyazatok.html#aktualis 
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Aktuális pályázatok határidı-táblázata 
 

Határid ı Meghirdetı A pályázat célja, címe Megjel enés helye 
2012. márc. 1. Párizs Ösztöndíj Kurír 263. 
2012. márc. 1. DBU Ösztöndíj Kurír 262. 
2012. márc. 15. SZTE Tehetségpont Kiválósági lista pályázat Kurír 264. 
2012. márc. 30. SZTE Kulturális Iroda Kreatív pályázatok Kurír 263. 
2012. jún. 15. Gerda Henkel Alapítvány Ösztöndíj Kurír 264. 

2012. szept. 10. SZTE Kulturális Iroda Kreatív pályázat (drámaíró) Kurír 263. 
2012. szept. 30. Múzeum 1956 Emlékére Pályázat Kurír 264. 
2013. okt. 15. HAESF Ösztöndíj Kurír 262. 

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

 


