
 

Kari Kurír 
 

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 
hírlevele 

 
Elektronikus változat: 

http://www.arts.u-szeged.hu/kurir 
 

 
278. szám 2013. március 11. 

 
 
 

Hírek, információk 
 
1. A 2013. február 28-án megtartott 2012/2013. tanévi IV. rendes Kari Tanácsülés határozatai: 
A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (20 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja: 

 – a  Doctor Honoris Causa kitüntető cím adományozását Dr. Thomas Bremer, a Martin-Luther-
Unversität professzora részére. (1/2013.) 

– a  címzetes egyetemi tanár kitüntető cím adományozását Dr. Kovács Ilona, a Francia Nyelvi és 
Irodalmi Tanszék nyugalmazott egyetemi docense részére. (2/2013.) 

 
 

Személyi hírek 
 
1. Szabó Erzsébetet (Német Irodalomtudományi Tanszék) a német Elbeszéléskutatási Központ 
(ZEF) levelező tagjának választotta. 
 
 
 

Rendezvények, konferenciák, előadások 
 

1. Wojtilla Gyula  (Ókortörténeti Tanszék) "Baktay Kámaszútra fordítása" címen előadást tartott. 
Az előadás a Baktay Ervin halálának 50. évfordulója alkalmával rendezett konferencián hangzott el, 
amelyet a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Múzeum szervezett Dunaharasztin 2013. február 22-én. 
 

2. A Pszichológia Napja a Magyar Pszichológiai Társaság születésnapjához kapcsolódó rendezvény, 
amelyet 2009 óta, minden évben február 23-án rendeznek Budapesten. Ebben az évben az MPT 85 
éves fennállásának évfordulóján az esemény témája a Sport és az egészség pszichológiája volt. Ehhez 
a rendezvényhez idén először csatlakozott a Magyar Pszichológia Társaság Dél-magyarországi 
tagozata is. A tagozat a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének és a SZAB 
Pszichológiai szakbizottságának közös szervezésében február 21-én egész napos szakmai rendezvényt 
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tartott. A konferencián 140 regisztrált résztvevő vett részt a SZAB székházban, ahol délelőtt a témához 
kapcsolódó tudományos előadásokat hallgathattak a résztvevők, délután pedig, négy izgalmas 
műhelyfoglalkozás, és két kerekasztal beszélgetés várta az érdeklődőket. A rendezvényt egy 
pszichodráma bemutató zárta, melynek központi témája szintén a sport és az önbizalom kapcsolata, és 
a bennünk munkáló segítő és akadályozó erők harmóniájának megteremtése volt. Az eseményen 
nemcsak pszichológusok, mesterszakos pszichológus hallgatók vettek részt, de jelen voltak 
társszakmák képviselői is, mint. pl. mentálhigiénikus szakemberek, szociális munkások, pedagógusok 
is. A rendezvényen az kutatókon, oktatókon kívül számos, az alkalmazott pszichológia területén 
működő szakember is megmutatta tudását. Gyakorló iskolapszichológusok, a betegágy mellett dolgozó 
klinikai pszichológusok, felsőoktatási diáktanácsadók vezették be az érdeklődőket a sport és az 
egészségpszichológia terén végzett munkájukba. A szakmai együttműködés és az egészség 
szempontjából is oly fontos egyensúly jegyében a program elméleti és gyakorlati ismereteket, 
érdekességeket kínált a nagyszámú érdeklődő szakmai közönségnek. 
 
3. 2013. március 1-én  Grezsa Bence, az Altajisztikai Tanszék MA hallgatója, „A kazak színnevek és a 
szimbolika” címmel előadást tartott a Budapesti Eötvös József Kollégium Orientalisztikai Műhelye 
által megrendezett  IV. Közel, s Távol Orientalisztikai Konferencián. 
 
4. 2013. március 5-én Sárközi Ildikó Gyöngyvér, a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris 
Doktori Iskola Néprajz- és Kulturális Antropológia Tudományok Program doktorandusza, „Emlékezés 
és felejtés mezsgyéjén (A sibe nemzetiség múltjáról és jelenéről mandzsu nyelvű családfáik tükrében)” 
címmel tartott előadást az Altajisztikai Tanszék hallgatói számára. 
 

5. „A narrativ motiváció kognitiv alapjai“ című bilaterális projekt résztvevői 2013. febr. 18-19-én 
egy workshop keretein belül megvitatták egyéni projektjeiket és az elméleti irányzat alaptéziseit. A 
workshopon magyar részről Horváth Márta (Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék), Hárs Endre, 
Szabó Erzsébet és Szabó Judit (Német Irodalomtudományi Tanszék), Göttingenből Berenike 
Herrmann, Gerhard Lauer, Stefanie Luther és Katja Mellmann vettek részt.  

A Lipcsei könyvvásáron 2013. március 14-én Kulcsár-Szabó Ernő, Horváth Géza (Német 
Irodalomtudományi Tanszék) és Márton László bemutatja a Geschichte der ungarischen Literatur (A 
magyar irodalom története) című könyvet, amely a de Gruyter Verlagban jelenik meg. 

A Lipcsei Könyvvásáron 2013. március 15-én a Lipcsei Képzőművészeti Múzeumban 
Horváth Géza (Német Irodalomtudományi Tanszék) bemutatja Rubin Szilárd életművét és a 
Rowohlt Verlag gondozásában idén megjelent "Die Wolfsgrube" (Mulatság a farkasveremben) c. 
regényét. 
 

6. Az Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék és az Szegedi Osztrák Könyvtár vándorkiállítást 
szervezett Gustav Klimt születésének 150. évfordulója alkalmából. A kiállítást Csúri Károly  
(Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék) nyitotta meg a TIK-ben, a tárlat március 14-ig tekinthető 
meg. 
 

 

Könyvespolc 
 
1. Az Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék két oktatójának jelent meg tanulmánya a 
Romanian Journal of English Studies legfrissebb számában: 

T. Balla Ágnes - The perceived role of L2 English in the process of learning L3 German. 
Romanian Journal of English Studies 10/1:62-76. 
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Doró Katalin  - Selling their research: The linguistic realization of rhetoric moves in English thesis 
abstracts written by Hungarian undergraduates. Romanian Journal of English Studies 10/1: 181-
191.1.  

 
2. Megjelent Thomas Williams (Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) „The link 
between a new language teaching technique and learners' traditional beliefs” című cikke. Porta 
Linguarum 19: 41-58. 
 
3. Az MTA Történettudományi Intézetének kiadásában megjelent a The Hungarian Historical Review 
első száma. A folyóirat szerkesztőbizottságának tagja Tomka Béla, a Legújabbkori Egyetemes 
Történeti Tanszék oktatója. További információk: http://www.hunghist.org. 
 
4. Megjelent az Apertúra téli száma, www.apertura.hu.  
 
5. Megjelent az Americana - E-Journal of American Studies in Hungary folyóirat legfrissebb száma 
"Multidisciplinary Approaches to American literature, Philosophy, and Art" alcímmel, melynek 
vendégszerkesztője Kovács Ágnes Zsófia volt. A tanulmányok többek között Herman Melville, Anzia 
Yezierska, Nella Larsen, Chuck Palahniuk, Michael Cunningham, Jeffrey Eugenides, Edith Wharton, 
Susan Sontag, és Richard Rorty munkáival foglalkoznak. A folyóiratszám elérhető a következő címen: 
http://americanaejournal.hu/vol8no2. 
 
6. Megjelent:  

– Hermann Hesse: Klingsor utolsó nyara. Gunter Böhmer illusztrációival. Fordította és az utószót 
írta: Horváth Géza (Német Irodalomtudományi Tanszék). Bp., Cartaphilus Kiadó 2012. 

– Hermann Hesse: Assisi Ferenc. Giotto di Bondone freskóival. Fordította és az utószót írta: 
Horváth Géza. Bp., Cartaphilus Kiadó 2012. 

 
 

Tudományos és PhD hírek 
 
1. PhD-szigorlatok:  

Polenyák Ivett (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2013. február 22-én 11 órai kezdettel került 
volna sor J. Nagy László egyetemi tanár tanári szobájában, a szigorlat betegség miatt elhalasztva. 

Kovács Norbert (filozófiatudomány) PhD-szigorlatára 2013. március 22-én 16 órai kezdettel kerül 
sor a Filozófia Tanszék 212. tantermében. 

 
2. PhD-védések: 

Ohnmacht Magdolna (nyelvtudomány) PhD-védésére 2013. február 21-én 16 órai kezdettel kerül 
sor a BTK Kari Konferencia Termében. A védés eredménye: 84%. 

 
3. A Kari Doktori Tanács  határozatai a következők:  

– Virágh Anna (történelemtudomány) és  Szőke Bernadett (nyelvtudomány) doktori fokozatszerzési 
eljárásának elindítását egyhangúlag támogatja. 

– Tóth Ákos és Mihály Csilla (irodalomtudomány) védési bizottságának kijelölését egyhangúlag 
támogatta. Zelena András (irodalomtudomány) védési bizottságának kijelölését a doktori iskola 
kérésére elhalasztotta. 

– Lénárt András (történelemtudomány) védési bizottságának kijelölését egyhangúlag támogatta. 
– Miklós Péter és  Felföldi Szabolcs (történelemtudomány) PhD-fokozatszerzési eljárásának 

lezárását és avatásra küldését egyhangúlag támogatta.. 
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– Simon-Szabó Ágnes (irodalomtudomány) és Kovács Krisztina (neveléstudomány) PhD-
fokozatszerzési eljárásának lezárását és avatásra küldését egyhangúlag támogatta.. 

– Prof. Dr. Thomas Bremer professzor úr részére a Doctor Honoris Causa cím adományozását 
egyhangúlag támogatta. 

 
 
 

Pályázatok 
 
1. A Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF) New York-i irodájába keres a külhoni magyar 
közösségek nemzetközi jogvédelme iránt érdeklődő, angolul felsőszinten beszélő gyakornokot. 

A programra olyan magyar állampolgárságú, magyarországi felsőoktatási intézményben tanuló 
vagy már diplomát szerzett fiatalok jelentkezését várjuk, akik 12 hónapra el tudják kötelezni magukat 
szervezetünknél. Pozitív döntés esetén a gyakornoki munka kezdete 2013. október-2014. január. 
Kik jelentkezhetnek? 

– egyetemi vagy főiskolai hallgatók, akik az 5 vagy 3+2 éves képzésből már legalább 3 évet 
elvégeztek, és jelenleg is ugyanazon a szakterületen folytatják tanulmányaikat; 

– diplomás fiatalok, akik az 5 éves egyetemi tanulmányaikat vagy a mesterszakos képzést 2012. 
október 1. után fejezték be; 

– olyan PhD-hallgatók, akik PhD-tanulmányaikat maximum egy évvel előző tanulmányaik 
befejezése után kezdték el. 

Az ösztöndíjprogram a Magyar-Amerikai Vállalkozási Ösztöndíj Alappal (http://www.haesf.org) való 
partnerségben történik. Kérjük, jelentkezés előtt figyelmesen olvassa el a partnerszervezetünk 
honlapján található információkat, és bizonyosodjon meg róla, hogy a jogosultak körébe tartozik: 
http://haesf.org/professional/eligibility.html! 
Az ösztöndíjat elnyerő pályázónak a program letelte után 2 évig életvitelszerűen Magyarországon kell 
tartózkodnia. 
A kiválasztáskor előnyt jelent: 

– kezdeményezőkészség; 
– rugalmasság, nyitottság; 
– a külhoni magyarságot érintő aktuális kérdések ismerete; 
– számítógép-felhasználói jártasság. 

Szakmai gyakorlat hiánya nem akadály. 
Letölthető jelentkezési lap: http://www.hhrf.org/internship/internship2013_2.doc 

A kitöltött jelentkezési lapot e-mailben az intern@hhrf.org címre, ÉS postai úton a Hungarian 
Human Rights Foundation, 1255 Budapest, pf. 66. címre várjuk. A beküldési határidő: 2013. március 
1. éjfél. További információk: e-mail: jozsa@hhrf.org; telefon: +36-1-795 5941 
 
2. A Magyar Goethe Társaság pályázatot hirdet a „Goethe és a világvallások” témájú weimari 
konferencián való részvételre. A konferencia időpontja: 2013. május 22-26., helyszíne Weimar. 

Minden második esztendőben, a pünkösd előtti héten szerdától szombatig kerül sor a Weimari 
Goethe Társaság hagyományos nemzetközi konferenciájára és közgyűlésére. A több szekcióban zajló 
tudományos konferenciából, taggyűlésből, számos kulturális programból és egy kirándulásból álló 
eseménysorozat alkalmanként a világ 20 országából mintegy 600 Goethe-rajongó részvételével zajlik. 

A Magyar Goethe Társaság évek óta támogatja a Goethével és a Goethe-korral foglalkozó 
egyetemi hallgatók és fiatal kutatók résztvételét a weimari eseményeken. A támogatás magában 
foglalja a szállás biztosítását, továbbá a konferencián és annak egyes kísérőprogramjain való ingyenes 
részvételt. Az útiköltséghez támogatás igényelhető. Jelentkezési határidő: 2013. március 18. 
Jelentkezési feltételek: 
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– nappali tagozatos hallgatói jogviszony VAGY doktori programban való részvétel 
– német szakos tanulmányok VAGY kiváló némettudás 
– témavezető tanári ajánlás a Goethe-korról írt kész vagy készülőben lévő tudományos diákköri 

dolgozatról vagy szakdolgozatról VAGY szemináriumvezetői ajánlás egy Goethekorral 
foglalkozó szemináriumon való aktív részvételről VAGY (nem bölcsész hallgatók esetében) 
bármilyen, ezekhez mérhető tevékenység 

A jelentkezés módja: e-mailben a Magyar Goethe Társaságnál az info@goethe.hu címen. 
Jelentkezési határidő: 2013. március 19. 
 
3. A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet 156/1997. (IX. 19.) számú Kormányrendelettel 
létrehozott Bolyai János Kutatási Ösztöndíjra. Pályázni az MTA Titkárság Informatikai Főosztálya 
által üzemeltetett elektronikus pályázati rendszer felhasználásával kell: 
https://dtt.mta.hu/mta_bolyai_palyazat/ 

A pályázat csak akkor érvényes, ha az előírt dokumentumokat 1 példányban, személyesen vagy 
postai úton is eljuttatja az alábbi címre: MTA Doktori Tanács Titkársága, 1051 Budapest, Nádor u. 7. 
Rögzítési határidő: 2013. március 27. 16 óra Postán küldés esetén a postabélyegzés legkésőbbi 
időpontja: 2013. március 28. 

Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában 
létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülés 
elősegítése. Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban. 
Az ösztöndíjra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki: 

– magyar állampolgár 
– PhD, illetve azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik a pályázat benyújtásakor 
– a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 45. életévét még nem töltötte be 
– kutatásait magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, akadémiai 

kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kívánja végezni, és ehhez az intézmény 
fogadókészségéről szóló nyilatkozattal rendelkezik. 

Pályázhat nem magyar állampolgár is, ha kutatási témája magyarországi vagy a magyarsággal 
kapcsolatos kutatási feladathoz kötődik. Kivételes esetben a pályázat benyújtható angol nyelven. 
Aki korábban már egy alkalommal részesült Bolyai ösztöndíjban, abban az esetben nyújthat be 
pályázatot, ha a záró kutatási jelentése „kiemelkedő” vagy „jó” minősítésű volt. Aki már egynél 
többször kapta meg a Bolyai ösztöndíjat és az ösztöndíj igénybevételének együttes időtartama 
meghaladta a 3 évet, nem nyújthat be pályázatot. Aki korábban Bolyai ösztöndíjáról a szerződés lejárta 
előtt lemondott, ismételten nem pályázhat. 

Az ösztöndíjra nem pályázhat az, aki az MTA Doktora címmel, vagy a tudomány doktora 
fokozattal rendelkezik, vagy az ösztöndíj folyósításának kezdetekor bármely más, állami költségvetés 
által finanszírozott ösztöndíjban részesül (Pl.: Magyary Zoltán ösztöndíj, MTA Lendület Fiatal Kutatói 
Program ). OTKA posztdoktori ösztöndíjjal rendelkező pályázhat. 

Az ösztöndíj határozott időre – 1, 2 vagy 3 évre – szól. 2013-ban havi bruttó összege 124 500 
Ft. Az ösztöndíj személyi jövedelemadó alá vont, társadalombiztosítási járulék és egészségügyi 
hozzájárulás köteles jövedelem. 2013-ban az elnyerhető ösztöndíjak tervezett száma: 180. Ebből a 
korábban már ösztöndíjban részesültek, ismétlő ösztöndíjasok tervezett száma: 36. 

A pályázatok elbírálásáról 2013. június 7-ig kapnak értesítést a pályázók. A pályázatot elnyert 
kutatók 2013. szeptember 1-jétől részesülnek ösztöndíjban. A pályázat szabályait az MTA Bolyai 
János Kutatási Ösztöndíj Szabályzata, továbbá Szervezeti Működési Szabályzata tartalmazza. 
A pályázási díj 2013-ban 10 000 Ft. 
További információ: http://mta.hu/cikkek/palyazati-felhivas-2013-131389 
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4. Summer Institutes for European Student Leaders – Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási 
Csereprogram: Call for application for students between age of 18–22. 
 The Institute will have 20 student participants from Europe. In addition to the academic focus, 
the Summer Institute is intended to introduce European students to U.S. culture and society. The 
Institute will include cultural components that allow students to become familiar with their host 
community during a five-week period, beginning early July 2013.  
 The Institute is an all-expense paid program, including meals, transportation, books, tickets to 
cultural events, health and accident insurance, and a stipend of $20/day to cover incidentals. All costs 
and expenses are covered by the U.S. Department of State. 
The ideal candidate will 

– be able to participate in the program in its entirety; 
– have at least one year of university study remaining; 
– be at least 18 years old and no older than 22 years old by the start of the program in the U.S.; 
– be conversant in English; 
– be committed to returning to his/her home to study at a post-secondary institution in the fall of 

2013; 
– have had no study or travel experience in the United States; 
– be mature, responsible, independent, and open-minded; and 
– be willing and able to participate fully in the Institute academic program, including attending all 

sessions, completing all assignments, and contributing to classroom discussions. 
In addition to adult staff supervision, each institute will also have two or more peer mentors – U.S. 
students who will befriend the participants and advise them. 
Application Deadline: March 31, 2013. Details: http://www.fulbright.hu/summer-institutes-for-
european-student-leaders/ 
 
5. A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság örömmel hirdeti meg a 
2014/2015-ös tanévre szóló ösztöndíjait. A pályázat beadási határidő 2013. május 13. 
 Fulbright ösztöndíjra azok a magyar állampolgárok pályázhatnak, akik felsőfokú végzettséggel 
valamint megfelelő szintű angol nyelvtudással rendelkeznek és az Egyesült Államokban szeretnének 
továbbtanulni (és/vagy PhD hallgatóként kutatni), oktatni vagy kutatni. Pályázni bármely 
tudományterületen és művészeti ágban lehet. 
 Kiemelt figyelmet kapnak az Egyesült Államokra vonatkozó ismeretek és a magyarországi 
gazdasági, társadalmi fejlesztési törekvésekkel összhangban lévő területek. 
A Fulbright Program szellemiségének megfelelően megkülönböztetett figyelmet élveznek azok a 
pályázók,  

– akik az Egyesült Államokban megszerzett tudásukat és tapasztalataikat a leghatékonyabban 
tudják a magyar társadalom szolgálatába állítani; 

– azok, akik eddig még nem folytathattak hosszabb külföldi tanulmányokat; 
– valamint akik tevékenységükkel fáradhatatlanul ápolják és szolgálják a két ország közötti 

kapcsolatok erősítését. 
A Fulbright Program világszerte egységes űrlapot használ, melyet online kell kitölteni az egyes 
kategóriáknál megadott honlapokon. A pályázatot a szükséges mellékletekkel együtt 2013. május 13-
ig, angol nyelven kitöltve, egy példányban kinyomtatva is el kell juttatni a Fulbright Bizottsághoz. 
A pályázati anyagok – amennyiben teljesek, és a jelentkező a pályázati feltételeknek megfelel – a 
következő szempontok alapján kerülnek elbírálásra: 

– szakmai színvonal, 
– munkaterv, 
– az Egyesült Államokban való tartózkodás szükségessége, 
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– hosszú távú eredményesség. 
Azokat a pályázókat, akik a nemzetközi szakmai bírálóktól jó értékelést kapnak, angol nyelvű 
beszélgetésre hívja meg a Bizottság, mely során a Kuratórium magyar és amerikai tagjai hallgatják 
meg őket. Az interjún – melyre várhatóan 2013 júniusában/júliusában kerül sor – való megjelenés a 
pályázat elnyerésének előfeltétele. Az értékelések alapján a Kuratórium választja ki a jelölteket, majd 
pályázatukat végső jóváhagyásra megküldi az Egyesült Államokba a J. William Fulbright Foreign 
Scholarship Board (FSB) részére. 
 Minden pályázót 2013 októberében levélben értesítünk pályázata eredményéről. Az ösztöndíjak 
akkor valósulhatnak meg, amikor a jelöltek fogadását az amerikai intézmények visszaigazolták, és a 
pénzügyi keretek jóváhagyása is megtörtént (ennek várható időpontja 2014 márciusa). 
 Mivel az ösztöndíj a 2014-2015. tanévre szól, az ösztöndíjas időszakot leghamarabb 2014 
augusztusában lehet megkezdeni az Egyesült Államokban, és legkésőbb 2015 augusztusában kell 
befejezni. 
Fontos tudnivalók: 

– Fulbright ösztöndíjban az a pályázó részesülhet, akinek tervezett programjához egyidejűleg más 
teljes ösztöndíj nem áll rendelkezésére. 

– Ha a pályázó valamely más forrásból amerikai tartózkodása költségeinek egy részét fedezni tudja, 
akkor kiegészítő támogatásért folyamodhat a Fulbright Bizottsághoz. Amennyiben az 
ösztöndíjas amerikai tartózkodását szeretné meghosszabbítani, előnyt jelent, ha a Fulbright 
támogatáson kívül egyéb anyagi forrást is tud mozgósítani (saját, fogadóintézményi, alapítványi 
stb.). 

– Fulbright ösztöndíjjal egyidejűleg más ösztöndíj(ak)ra is lehet pályázni, de azok eredményéről 
haladéktalanul tájékoztatni kell a Fulbright Bizottságot.  

– Az ösztöndíjas tevékenységet abban a tanévben kell teljesíteni, amelyre a pályázó a jelentkezését 
beadta (2014-2015). 

– A Fulbright ösztöndíjas exchange visitor (J-1) vízumot kap, amely előírja, hogy ösztöndíja 
befejeztével vissza kell térnie Magyarországra. Nem kaphat bevándorló vízumot, állandó 
tartózkodási engedélyt, munkavállalásra vagy szakmai gyakorlatra szóló engedélyt, nem lehet 
vegyes vállalat kihelyezett képviselője (H és L vízumok) addig, amíg visszatérése után legalább 
két évet el nem töltött Magyarországon. Ez nem korlátozza az ösztöndíjast abban, hogy a 
vízummentességi program keretében vagy másfajta vízummal két éven belül ismét kiutazhasson 
az Egyesült Államokba vagy bármely más országba.  

– Határidőn túl érkezett és/vagy hiányos pályázatot nem áll módunkban elfogadni. 
Pályázati feltételek: 

– Magyar állampolgárság (magyar-amerikai kettős állampolgárok nem pályázhatnak); 
– Minimum BA, BSc szintű diploma, de az MA, MSc szintű végzettség előnyt jelent; 
– Megfelelő angol nyelvtudás; 
– PhD vagy DLA fokozat kutatói és oktatói kategóriában; 
– 2013. május 13-ig online kitöltött és egy nyomtatott példányban beadott, angol nyelvű, hiánytalan 

pályázati anyag; 
– Ajánlólevelek (lásd az egyes ösztöndíjtípusok leírásánál); 
– Orvosi igazolás; 
– Jogosultság J-1 vízumra; 
– Korábbi Fulbright ösztöndíjas pályázhat, de a Fulbright Program elsősorban azokat a pályázókat 

részesíti előnyben, akik még nem tartózkodtak huzamosabb ideig az Egyesült Államokban, 
illetve még nem voltak Fulbright ösztöndíjasok; 

– Amerikai intézményben már megkezdett tanulmányok és kutatások folytatását a Fulbright 
Program nem támogatja; 
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– Amerikai állampolgárok házastársa, illetve olyan személy, aki bevándorlási vagy letelepedési 
engedélyért (zöld kártya) folyamodott az Amerikai Egyesült Államokban, vagy ezek 
valamelyikét már meg is szerezte, nem pályázhat Fulbright ösztöndíjra. 

– Nem pályázhatnak ösztöndíjra azok sem, akik a pályázat beadási határidejétől (2013. május 13.) 
számított három éven belül az Amerikai Egyesült Államokban szereztek diplomát.  

Az ösztöndíjak száma a 2014-2015. tanévben rendelkezésre álló amerikai és magyar 
kormánytámogatás mértékétől függ. Tájékoztatásul közöljük, hogy az elmúlt időszakban évente 25-30 
magyar résztvevője volt a programnak. 
 Az ösztöndíjak általában minden alapvető költséget fedeznek, előnyös azonban, ha a költségek 
csökkentése érdekében a pályázónak más forrás is rendelkezésére áll a tervezett program 
megvalósításához. Kísérő családtagok esetén egyéb anyagi forrás megléte feltétlenül ajánlott. További 
részletek: http://www.fulbright.hu/for-hungarians/ 
 
6. Posztgraduális hallgatói ösztöndíjak - Fulbright Magyar–Amerikai Oktatási Csereprogram: 
Továbbtanulási illetve kutatási lehetőség bármely tudományterületen vagy művészeti ágban. Részvétel 
valamely: 

– fokozatot nem adó (Non-Degree) egyetemi képzésben vagy 
– fokozatot adó (Degree: Master's, PhD vagy DLA) egyetemi képzés egy tanévében, illetve 
– PhD fokozat megszerzéséhez kapcsolódó kutatás végzése (Visiting Student Researcher). 

Az ösztöndíjak maximális időtartama egy tanév (9 hónap). Alapfeltétel a pályázott témában legkésőbb 
2013. július 15-ig szerzett legalább BA/BSc szintű diploma. A pályázók az Egyesült Államok 
bármelyik egyetemét választhatják. 
Ajánlott: 

– Olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező fiataloknak, akik a tudományos életben vagy a 
művészetek területén oktatói vagy kutatói munkakörben szeretnének elhelyezkedni; 

– Fiatal szakembereknek, akik a kormányzati munkában, költségvetési intézményeknél, non-profit 
szervezeteknél, illetve a gazdasági szférában dolgoznak, és szakmai tudásukat szeretnék 
elmélyíteni. 

Követelmények: 
– 2013. július 15. előtt megszerzett minimum BA, BSc szintű oklevél illetve diploma, de az MA, 

MSc szintű végzettség előnyt jelent. (Akik pályázatuk benyújtásakor még diplomavédés előtt 
állnak, de azt 2013. július 15-ig megteszik, a megszerzett diplomát igazoló okiratot legkésőbb 
2013. július 31-ig kell benyújtaniuk.) 

– PhD fokozattal rendelkező pályázók posztgraduális hallgatói ösztöndíjra nem, csak kutatói, illetve 
oktatói kategóriákban pályázhatnak. Amennyiben a nyertes pályázó az ösztöndíj megkezdésének 
időpontja előtt a PhD fokozatot megszerzi, az ösztöndíjra való jogosultsága megszűnik. 

Az ösztöndíjak mértéke: 
– A Fulbright Program az amerikai egyesült államokbeli tartózkodás alapvető költségeit fedezi, ami 

az IIE (Institute of International Education) által meghatározott havi ellátmány formájában kerül 
kifizetésre. Ennek összege államonként, illetve egyetemenként változó, havi 1100 USD-tól 2000 
USD-ig terjedhet. 

– A kezdeti anyagi terheket és szakkönyvek vásárlását kívánja fedezni az egyszeri 1100 USD 
támogatás. 

– Ezen felül a Fulbright Program legfeljebb 15 000 USD-ig járul hozzá a tandíjhoz és 
– fedezi a Magyarország és az Egyesült Államok közötti egyszeri oda-vissza utazás költségének 

50%-át, valamint 
– egészségügyi- és balesetbiztosítást az ösztöndíjas részére. 

A Fulbright Program szerény mértékű támogatást nyújt a kísérő családtagok részére (egy családtag 
esetén 100 USD/hó, két vagy több családtag esetén 200 USD/hó), ami azonban távolról sem fedezi az 
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összes felmerülő többletköltséget. A kísérő családtagok repülőjegyéről, biztosításáról és megélhetési 
költségéről az ösztöndíjasnak kell gondoskodnia.  
További részletek: http://www.fulbright.hu/for-hungarians/ 
 
7. Kiegészítő ösztöndíjak – Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram: Azok számára, akik 
az utazási költség kivételével más forrásból (részben) fedezni tudják amerikai tartózkodásuk 
költségeit, és ezt a pályázat benyújtásakor igazolják. Konferencián való részvételhez és rövid 
tudományos célú látogatásokhoz nem tudunk útiköltség támogatást adni. 
Részleges támogatás: Azok számára, akik más forrásból (saját, fogadó intézmény, alapítványi 

támogatás stb.) részben fedezni tudják amerikai tartózkodásuk költségeit, és ezt a pályázat 
benyújtásakor igazolják. 

Útiköltség támogatás: Azok számára, akik az utazási költség kivételével más forrásból (saját, fogadó 
intézmény, alapítványi támogatás stb.) fedezni tudják amerikai tartózkodásuk költségeit, és ezt a 
pályázat benyújtásakor igazolják. Ez az ösztöndíj kizárólag az Egyesült Államok és Magyarország 
közötti egyszeri oda-vissza utazás költségét, valamint egészségügyi- és balesetbiztosítást fedez. 
(Konferencián való részvételhez és rövid tudományos célú látogatásokhoz nem tudunk útiköltség 
támogatást adni.) 

Jelentkezési határidő: 2013. május 13. Részletek: http://www.fulbright.hu/for-hungarians/ 
 
8. Visegrad Summer School – nyári egyetemre jelentkezés. Határidő: 2013. március 31. Each 
candidate should register at http://www.visegradsummerschool.org and provide an on-line application 
form.  
 
9. Diplomamunkák, szakdolgozatok publikációja: A hangsúlyosan tudományos írásokat 
megjelentető ÚT – Új Tudós Kiadó a beérkezett szakdolgozatokat lemezen, gyűjteményes formában 
jelenteti meg. 
Pályázati feltételek: 

– a benyújtott tudományos mű nem lehet 2000. január 1-jénél régebbi , 
– a konzulensi, opponensi véleményt, bírálatot (szkennelt formában), mely az érdemjegyet is 

tartalmazza (amennyiben a vélemény az érdemjegyet nem tartalmazza, úgy az azt igazoló iratot 
is szükséges csatolni), 

– 1000 karakterben kérjük igényesen összefoglalni, ismertetni (abstract) a benyújtott kézirat 
tartalmát (ez megjelentetés esetén felhasználásra kerül!), valamint feltüntetni, mely témakörben 
kívánja pályázatát publikálni, 

– a pályázó elérhetőségét (pontos név, postacím, e-mail cím, telefonszám), 
– egy postai úton eljuttatott, két tanúval hitelesített nyilatkozatot, melyben a pályázó vállalja a 

pályázati anyagának szerzői joggal kapcsolatos felelősségét, 
– a pályázati díj összegének befizetése. 

A záródolgozat (diplomamunka, szakdolgozat) témájában, nyelvében nincs korlátozás. Amennyiben a 
dolgozat bírálója hozzájárul a konzulensi/opponensi vélemény záródolgozattal való együttes 
megjelentetéséhez, úgy az a publikáció során felhasználásra kerül.  
A dolgozatokat az ujtudos@ujtudos.hu e-mail címre, Word és – amennyiben lehetséges – PDF 
formátumban is kérjük megküldeni. A pályázati díj 4000 Ft. A pályázatok fogadásának lezárási ideje: 
2013. április. 6. 20 óra. 
A pályázattal kapcsolatos további információk a kiadó honlapján (http://www.ujtudos.hu) a 
Szakdolgozatok kiadása és a Szerzőink figyelmébe menüpont alatt találhatók. 
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