
 

Kari Kurír 
 

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 
hírlevele 

 
Elektronikus változat: 

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

 
282. szám 2013. június 17. 

 
 
 

Hírek, információk 
 
1. A 2013. június 13-án megtartott 2012/2013. tanévi VII. rendes Kari Tanácsülés határozatai 

A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja: 
– az Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) osztatlan tanárképzési szak indítására 

vonatkozó javaslatot. (28/2013.) 
– az Angol nyelv és kultúra tanára (középiskolai) osztatlan tanárképzési szak indítására 

vonatkozó javaslatot. (29/2013.) 
– a Magyartanár (általános iskolai) osztatlan tanárképzési szak indítására vonatkozó javaslatot. 

(30/2013.) 
– a Magyartanár (középiskolai) osztatlan tanárképzési szak indítására vonatkozó javaslatot. 

(31/2013.) 
– a Német nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) osztatlan tanárképzési szak indítására 

vonatkozó javaslatot. (32/2013.) 
– a Német nyelv és kultúra tanára (középiskolai) osztatlan tanárképzési szak indítására vonatkozó 

javaslatot. (33/2013.) 
– a Történelem és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai) osztatlan tanárképzési szak 

indítására vonatkozó javaslatot. (34/2013.) 
– a Történelem és állampolgári ismeretek tanára (középiskolai) osztatlan tanárképzési szak 

indítására vonatkozó javaslatot. (35/2013.) 
– az Erkölcstan- és etikatanár osztatlan tanárképzési szak indítására vonatkozó javaslatot. 

(36/2013.) 
– a Francia nyelv és kultúra tanára osztatlan tanárképzési szak indítására vonatkozó javaslatot. 

(37/2013.) 
– a Latin nyelv és kultúra tanára osztatlan tanárképzési szak indítására vonatkozó javaslatot. 

(38/2013.) 
– a Média- mozgókép és kommunikációtanár osztatlan tanárképzési szak indítására vonatkozó 

javaslatot. (39/2013.) 
– az Olasz nyelv és kultúra tanára osztatlan tanárképzési szak indítására vonatkozó javaslatot. 

(40/2013.) 
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A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja: 

– az Orosz nyelv és kultúra tanára osztatlan tanárképzési szak indítására vonatkozó javaslatot. 
(41/2013.) 

– a Spanyol nyelv és kultúra tanára osztatlan tanárképzési szak indítására vonatkozó javaslatot. 
(42/2013.) 

– a Szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára osztatlan tanárképzési szak indítására 
vonatkozó javaslatot. (43/2013.) 

– a Balkanisztika mesterszak alapítására és indítására vonatkozó javaslatot. (44/2013.) 
– a Régi könyves szakismeretek szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására vonatkozó 

javaslatot. (45/2013.) 
– a Digitálistartalom-fejlesztői szakismeretek szakirányú továbbképzési szak létesítésére és 

indítására vonatkozó javaslatot. (46/2013.) 
– a Kiadói ismeretek szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására vonatkozó javaslatot. 

(47/2013.) 
– az Információlogisztikus szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására vonatkozó 

javaslatot. (48/2013.) 
– az Informatikus könyvtáros  BA illetve MA szak képzési tervének megváltoztatására vonatkozó 

javaslatot. (49/2013.) 
– a Germán Filológiai Intézet által jelenleg gondozott BA és MA szakok hálótervének, illetve 

egyes tantárgyainak módosítására vonatkozó javaslatot. (50/2013.) 
A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja a 

kommunikáció- és médiatudományi BA szakon belül 30 kredites mobil- és közösségi 
kommunikációs speciális képzési modul kialakítására vonatkozó javaslatot.  (51/2013.) 

A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja: 
– a dr. Géczi Lajos, a Csongrád Megyei Levéltár főlevéltárosa részére történő címzetes egyetemi 

docensi kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatot.  (52/2013.) 
– a dr. Farkas Csaba, a Csongrád Megyei Levéltár főlevéltárosa részére történő címzetes egyetemi 

docensi kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatot. (53/2013.) 
– a dr. Keveházi Katalin, az SZTE Klebelsberg Könyvtár főigazgató-helyettese részére történő 

címzetes egyetemi docensi kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatot. (54/2013.) 
– a Rózsa Péter producer – főszerkesztő részére történő címzetes egyetemi docensi kitüntető cím 

adományozására vonatkozó javaslatot. (55/2013.) 
– az Erdélyi Eszter, a Deák Ferenc Gimnázium tanára részére történő mesteroktató kitüntető cím 

adományozásra vonatkozó javaslatot. (56/2013.) 
A Kari Tanács titkos szavazással (16 igen, 1 nem, 0 tartózkodom) támogatja a dr. Rácz Attila, a 

Központi Statisztikai Hivatal osztályvezetője részére történő címzetes egyetemi docensi kitüntető 
cím adományozására vonatkozó javaslatot.  (57/2013.) 

A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) elfogadja A 
Nemzetközi Hallgatói Mobilitási Alap Felhasználásának Kari Szabályzatát.  (58/2013.) 

A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja a 
díszdiplomák adományozására vonatkozó javaslatot. (59/2012.) 

 
2. 2013. június 5-én meglátogatta egyetemünket Nurbakh Rustemov, a Kazah Köztársaság 
nagykövete és tárgyalásokat folytatott Pál József rektorhelyettes úrral. A látogatás alkalmával 
kihirdették a Kazah Nagykövetség által kiírt, „A modern Kazahsztán és az új főváros történelme”  
pályázat nyerteseit is. Az első díjat Nurbakh Rustemov nagykövet úr Göncöl Csabának, a második 
helyezést Grezsa István Bencének, a harmadik helyezést Brandl Gergelynek adta át. A nagykövetség 
különdíját Vér Mártonnak ítélték. 
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3. Rálik Alexandra (SZTE BTK szlavisztika alapszak, orosz szakirány) a PTE BTK Pécsi Orosz 
Központ „Ki tud többet Oroszországról?” 2013. évi országos versenyén I. helyezést ért el. 

Szemerey Zsófia és Farkas Alexandra orosz nyelv és irodalom mesterszakos hallgató a PTE 
BTK Fordítástudományi Kutatóközpont 2013. évi országos fordítóversenyén szépirodalmi, ill. 
publicisztikai kategóriában I. helyezést ért el. 
 
 

Személyi hírek 
 
1. Vásáry István turkológus professzort, a SZTE magántanárát, az Altajisztika Tanszék óradó 
oktatóját, 2013. május 7-én a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották.  
 
2. Lepahin Valerij  egyetemi tanár (Orosz Filológiai Tanszék) 2013. május 22-én a moszkvai 
Megváltó Krisztus-székesegyházban a pátriárkai Szt. Cirill és Metód irodalmi díjban részesült. („Ne 
égess el engem, csipkebokor. 1812” c. orosz nyelvű kisregénye Moszkvában 2012-ben jelent meg.) 
 
 

Rendezvények, konferenciák, előadások 
 
1. 2013. május 23-25-én az Osnabrücki Egyetemen Terror und Ästhetik címmel rendeztek 
konferenciát. Az eseményen felkért előadóként Fogarasi György (Összehasonlító Irodalomtudományi 
Tanszék) is részt vett: „Offstage Fright: Terrorism and Theatricality” címmel tartott prezentációt. 
 
2. Felföldi Szabolcs (Régészeti Tanszék) „Új eredmények a Selyemút kutatásában” címmel előadást 
tartott a TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0012 Történelemtudományi Doktori Iskola Zárókonferenciáján 
(2013. május 24.), valamint a keszthelyi Balaton Színházban „Ázsia halott szívében. Stein Aurél 
régészeti tevékenysége” címmel. 
 Ugyanő 2013. május 28-án a Pesterzsébeti Pedagógiai Központ meghívására, a Gárdonyi 
emlékév apropóján tartott előadást „Fikció és valóság Gárdonyi Géza A láthatatlan ember című 
munkájában egy régész szemével” címmel. 
 
3. Kispál Tamás (Német Nyelvészeti Tanszék) 2013. május 27-én a Kölni Egyetemen 
„Phraseologische Kompetenz” címmel előadást tartott. 
 
4. Pihurik Judit  (Történeti Segédtudományok Tanszék) "A világháborús örökség büntető-olvasata 
az ötvenes években" címmel a Magyar Politikatudományi Társaság XIX. vándorgyűlésén szervezett 
konferencián (Kolozsvár 2013. június 1.) és "A 2. magyar hadsereg a keleti fronton (1942-1943)" 
címmel a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen tartott előadást (2013. június 3.). 

5. Szabados György, az MTA-HIM-SZTE-MOL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport tudományos 
főmunkatársa "A múltértelmezés bátorsága jezsuita módra (1644–1811)" című előadásával részt 
vett a Történetírás Magyarországon a kora újkorban elnevezésű konferencián 2013. június 4-én az 
MTA BTK Történettudományi Intézetében. 
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Könyvespolc 
 
1. Megjelent Székely Melinda (Ókortörténeti Tanszék) Római érmék Indiában című tanulmánya a 
Numizmatikai Közlöny 2011-2012, CX-CXI. számában. 
 
2. Megjelent az Apertúra tavaszi száma. www.apertura.hu 
 
 

Tudományos és PhD hírek 
 
1. PhD-szigorlatok:  

Szabó Pál (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2013. május 24-én került sor. A szigorlat 
eredménye: 100%. 

Cséby Géza (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2013. május 24-én került sor. A szigorlat 
eredménye: 100%. 

Bacsa Éva (neveléstudomány) PhD-szigorlatára 2013. május 28-án került sor. A szigorlat 
eredménye: 86,6% 

Virágh Anna (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2013. június 24-én 13 órakor kerül sor J. 
Nagy László egyetemi tanár tanári szobájában. 

 
2. PhD-védések: 

Petneházi Gábor (irodalomtudomány) PhD-védésére 2013. május 21-én került sor. A védés 
eredménye: 100%. 

Gere Zsolt (irodalomtudomány) PhD-védésére 2013. május 23-án került sor. A védés eredménye: 
100%. 

Kiss Zsuzsanna (nyelvtudomány) PhD-védésére 2013. május 27-én került sor. A védés eredménye: 
76%. 

Mihály Csilla (irodalomtudomány) PhD-védésére 2013. június 11-én került sor. A védés 
eredménye: 100%. 

Tóth Marianna (filozófiatudomány) PhD-védésére 2013. június 13-án került sor. A védés 
eredménye: 100%. 

 
3. A BTK Doktori Tanácsa soron következő ülését 2013. június 6-án tartotta, az alábbi napirendi 
pontokkal: 

1. Új eljárások indítása: 
Irodalomtudomány: 

a) Lanczkor Gábor 
b) Lengyel Zoltán. 

Nyelvtudomány: 
a) Rauzs Orsolya 
b) Mus Nikolett. 

Neveléstudomány: 
a) Szabó-Balogh Virág 
b) Hídvégi Péter. 

Filozófiatudomány: 
a) Lamár Erzsébet 
b) Tóth Gábor. 
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2. Védési bizottság elfogadása: 
Irodalomtudomány: 

a) Jászay Tamás 
b) Kovács Krisztina 
c) Bíró Csilla. 

Nyelvtudomány: 
a) Nagy C. Katalin. 

Történelemtudomány: 
a) Illés Imre Áron 
b) Szőcs Tibor 
c) Pelyach István 
d) Szilágyi Péter. 

3. Védések elfogadása: 
Nyelvtudomány: 

a) Nagy Ágoston 
b) Kiss Zsuzsanna Éva 

Irodalomtudomány: 
a) Orcsik Roland 
b) Czerják Milána 
c) Petneházi Gábor 
d) Gere Zsolt 

Neveléstudomány: 
a) Herzog Csilla 

Történelemtudomány: 
a) Igaz Levente 
b) Rábai Krisztina 
c) Lénárt András. 

4. Doktori eljárás lezárása: 
Irodalomtudomány: 

a) Balogh Tamás. 
Nyelvtudomány: 

a) Szabó Gilinger Eszter. 
5. Halasztási kérelmek elbírálása 

Neveléstudomány: 
a) Tóth Edit. 

Irodalomtudomány: 
a) Túri Tímea. 

6. Honosítás 
Nyelvtudomány: 

a) Dékány Éva. 
7. Új témavezető felvétele a Nyelvtudományi Doktori Iskolába. 
8. Egyéb. 
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Pályázatok 
 
1. Diplomamunkák, szakdolgozatok publikációja 2013/2 

Minőségi dolgozatot írtál? Eredeti az alapötlet? Publikálásra érdemes? Miért nem jelenteted 
meg? Legyél rá büszke! Akard kivenni belőle azokat a lehetőségeket, amikért megdolgoztál! Életed 
végéig minden szakmai megjelenési fórumon hivatkozás lehet: publikációm ... VAN! 
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. A kiadó 
törekvése megjelentetni minden dolgozatot, ahol minőségi, illetve jogi akadályok nem merülnek fel. 

Amennyiben a dolgozat bírálója hozzájárul a konzulensi/opponensi vélemény záródolgozattal 
való együttes megjelentetéséhez, úgy az a publikáció során felhasználásra kerül! (A hozzájáruló 
nyilatkozatok elérhetőek a honlapon – http://www.ujtudos.hu – a Pályázati közlemény oldal bal felső 
sarkáról. Ezt postai úton kérjük az alábbi címre eljuttatni: ÚT – Új Tudós Kiadó Kft. 2067 Szárliget, 
Baross G. u. 18.) 
A dolgozatokat az ujtudos@ujtudos.hu e-mail címre, Word és – amennyiben lehetséges – PDF 
formátumban is kérjük megküldeni. 

A pályázati díj 4000 Ft. Ennek összegét az OTP 11740126-20000394 számlaszámra kérjük 
átutalni! (Hivatkozás szövege: „Válogatás” – pályázó neve és a számlázási cím.) A pályázati díj egy 
korábbi kötet ára (ami magában foglal egy könyvet, valamint a hozzá tartozó CD-t), melyet a dolgozat 
beérkezése nyomán egy hónapon belül a kiadó további költségek nélkül eljuttat a pályázóhoz. 

A pályázatok fogadásának lezárási ideje: 2013. július. 20. 20 óra. 
A pályázati folyamat során egyszeri hiánypótlás megengedett (kizárólag az opponensi/konzulensi 
vélemény, illetve a nyilatkozatok utólagos megküldésére), ennek végső határideje 2013. augusztus 5. 
A pályázattal kapcsolatos további információk a kiadó honlapján (http://www.ujtudos.hu) a 
Szakdolgozatok kiadása és a Szerzőink figyelmébe menüpont alatt találhatók. 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati eljárásban való részvételükkel hozzájárulnak 
pályázati anyaguknak a kiadó által történő felhasználásához, a „Tudomány – Felsőfokon” Válogatás 
kiváló diplomamunkákból, szakdolgozatokból című gyűjteményes sorozatban való megjelentetéséhez. 
A megjelenő dolgozatért tiszteletdíj, tiszteletpéldány nem igényelhető. 
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Kiadja az SZTE BTK Dékáni Hivatala 
Felelős kiadó: Dr. Csernus Sándor dékán 

Felelős szerkesztő: Pereszlényi Gábor pályázati referens 
Következő lapzárta: 2013. július 2. 

 
 

Aktuális pályázatok határidő-táblázata 
 
 

Határid ő Meghirdető A pályázat célja, címe Megjelenés helye 
2013. júl. 1. TU Ilmenau Nyári egyetem Kurír 275. 
2013. júl. 20. Újtudós Kiadó Publikációs pályázat Kurír 282. 
2013. júl. 31. Nemzeti Kiválóság Prg. Doktorandusz és doktorjelölti pályázatok Kurír 281. 

2013. szept 17. Tempus Közalapítvány Grundtvig Kurír 279. 
2013. dec 31. MTA Nemzetközi konferenciatámogatás Kurír 279. 

    
Folyamatos Tempus Közalapítvány Comenius, Pestalozzi Kurír 279. 
Folyamatos Kanadai Nemzetk. FÜ Utazástámogatás Kurír 173. 
Folyamatos OMAA Ausztria-Mo.együttműködés Kurír 114. 

 


