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Hírek, információk 
 
1. A 2014. február 20-án zárult Közalkalmazotti Tanácsi választás érvényes és egyben eredményes 
is volt. Az eredmények alapján a Szegedi Tudományegyetem újonnan alakuló Közalkalmazotti 
Tanácsának tagjai között ott van Kelemen Éva, a Kar Dékáni Hivatalának vezetője is. 
 A részletes eredmények megtekinthetőek a http://www.u-szeged.hu/sztehirek/2014-
februar/kozalkalmazotti-tanacs címen. A Közalkalmazotti Tanáccsal kapcsolatos információk a 
www.erdek.u-szeged.hu honlapon találhatóak meg. 
 
 

Rendezvények, konferenciák, előadások 
 
1. Csíkos Csaba, a Neveléstudományi Intézet docense, 2014. február 13–14-én részt vett az FP7-es 
SAILS (Strategies for Assessment in Inquiry Learning in Science) projekt pedagógiai értékelési 
munkacsoportjának lisszaboni szakmai tanácskozásán. Csapó Benő egyetemi tanár vezetésével a 
Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézete a projekt egyik munkacsomagjának irányítója. 
Aktuális feladataink az osztálytermi fejlesztő értékelés lehetőségeinek dokumentálására és ezek 
disszeminációjára összpontosulnak. 
 
 

Könyvespolc 
 
1. Megjelent az Apertúra téli száma. http://uj.apertura.hu/ 
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Tudományos és PhD hírek 
 
1. PhD-védések: 

Zelena András (irodalomtudomány) PhD-védésére 2014. március 4-én került sor. A védés 
eredménye: 66,66%. 

Teiszler Éva (történelemtudomány) PhD-védésére 2014. március 11-én 11 órai kezdettel kerül sor a 
BTK Kari Konferenciatermében. 

Cséby Géza (irodalomtudomány) PhD-védésére 2014. március 18-án 13.30 órai kezdettel kerül sor 
a BTK Kari Konferenciatermében. 

Papp Zoltán (történelemtudomány) PhD-védésére 2014. április 1-én 10 órai kezdettel kerül sor a 
BTK Kari Konferenciatermében. 

Oroszlán Anikó (irodalomtudomány) PhD-védésére 2014. április 7-én 12 órai kezdettel kerül sor a 
BTK Kari Konferenciatermében. 

 
2. A Tudományterületi Doktori Tanács ülésére 2014. február 20-án került sor. 

– Új eljárások indítása: 
Irodalomtudomány: 
Hafner Zoltán 7 igen szavazattal támogatta a TDT az eljárás indítását. 

– Védési bizottság kijelölése: 
Irodalomtudomány: 
Gönczöl Andrea védési bizottságát 7 igen szavazattal fogadta el a TDT. 

Történelemtudomány: 
Szabó Pál és Abdallah Abdel-Aty védési bizottságát 7 igen szavazattal fogadta el a TDT. 

Neveléstudomány: 
Schaub Gáborné védési bizottságát 7 igen szavazattal fogadta el a TDT. 

– Halasztási kérelem elbírálása. 
Nyelvtudomány: 
Mátyus Kinga, Dégi Zsuzsanna, Stefuca Viktória halasztás iránti kérelmét a TDT 7 igen 

szavazattal támogatta. 
Neveléstudomány: 
Tóth Krisztina halasztás iránti kérelmét a TDT 7 igen szavazattal támogatta. 

– Doktori eljárás lezárása: 
Történelemtudomány: 
Pelyach István PhD-fokozatszerzési eljárásának lezárását a TDT 7 igen szavazattal fogadta el. 

 
 

Pályázatok 
 
1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú 
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MANK) pályázatot hirdet azon fiatal írók, irodalmárok részére, akik 
szépirodalmi, kritikai, szociográfiai vagy irodalomtörténeti munkájukhoz kérnek támogatást a Móricz 
Zsigmond irodalmi ösztöndíj elnyerésével. A pályázat szakmai lebonyolítója a Petőfi Irodalmi 
Múzeum (a továbbiakban: PIM). 

Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező 
feltétételeket teremtsen a magas színvonalú alkotó tevékenységhez. 

Pályázhatnak azok az 1979. január 1. után született írók, irodalmárok, akik eddig színvonalas 
orgánumokban, szakmai színtereken megjelentek. Már publikált kötet megléte előnyt jelent. Korábbi 
ösztöndíjasok is pályázhatnak abban az esetben, amennyiben az előző ösztöndíjuk lejárta óta eltelt öt 
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év, és a korhatárnak még megfelelnek. (Utolsó sikeres pályázati év: 2009) Egy évnél hosszabb 
időszakra vonatkozó terveket a kuratórium nem támogat. 

Nem nyújthat be pályázatot, aki az ösztöndíj ideje alatt központi költségvetési forrásból egyéb 
ösztöndíjban (például az NKA alkotói támogatása) vagy egyéb támogatásban, illetve aki MASZRE 
alkotói támogatásban részesül. PhD-témával nem lehet pályázni. 
Ösztöndíjban részesülhet évente: legfeljebb 13 fő. 
Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap a 2014. január–december 31. közötti időszakra. 
Az ösztöndíj összege bruttó 100 000 Ft/hó. 
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a 
hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést és a közterhek levonását követően megállapított 
nettó összegben kerül kifizetésre. 
A pályázat nyelve: magyar 
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok: 

1. Adatlap (hiánytalanul kitöltve és aláírva) 
2. Nyilatkozat (hiánytalanul kitöltve és aláírva) 
3. Szakmai önéletrajz – aláírva 
4. Munkaterv (az alkotói elképzelés rövid leírása) 
5. Publikációs jegyzék 
6. 5-10 oldalnyi szövegmutatvány a tervezett kéziratból vagy eddig megjelent munkákból 
7. Nem kötelező, de csatolható a szakma elismert képviselőjének/képviselőinek ajánlása 

A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, amely letölthető a http://www.pim.hu 
honlapról és a MANK honlapjáról (http://www.alkotomuveszet.hu) 
A pályázat benyújtása két megjelenési formában szükséges: 

1. 1 nyomtatott példányban a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz (1053 Budapest, Károlyi u. 16.) postai úton, vagy 
személyesen hétköznap, munkaidőben 9-18 óráig, és 

2. elektronikus úton, csatolt fájlként doc, docx vagy nem levédett pdf formátumban a moricz14@pim.hu e-
mail címre (az ebben a formában benyújtott pályázatokat nem szükséges aláírni). 

Beadási határidő: 2014. március 5. 24 óra. 
Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő 

dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címekre kell eljuttatni. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben 

– a pályázati feltételeknek nem felel meg 
– hiányos a mellékelt dokumentáció 
– az adatlap/nyilatkozat hiányos, nincs aláírva vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz, 
– határidőn túl történik a benyújtása 

A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a PIM által működtetett szakértői 
kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről a kuratórium dönt, a beadási határidőt követő 30 
napon belül. A kuratórium tagjai: Csepregi János (Fiatal Írók Szövetsége), Erős Kinga (Magyar 
Írószövetség), Gaborják Ádám (József Attila Kör), Horváth Gyöngyi (József Attila Kör), Neszlár 
Sándor (Fiatal Írók Szövetsége), Szilágyi Zsófia (Szépírók Társasága), Zsille Gábor (Magyar 
Művészeti Akadémia). A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

A PIM az eredményről a döntést követő 15 napon belül elektronikus úton valamennyi pályázót 
értesíti, és a nyertes pályázók névsorát a http://www.pim.hu és a http://www.alkotomuveszet.hu 
honlapon közzéteszi. Az emailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül. Az értékelés 
szempontjai: A pályázó szakmai előélete, a beadott szövegmutatvány és munkaterv minősége. 
 A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A 
szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. 
(http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/magyar-mecenas-program) 

Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Államkincstáron keresztül az MANK gondoskodik. Az 
ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről kötelesek beszámolni. Az ösztöndíjat 
elnyert alkotóknak az ösztöndíjas időszak folyamatban lévő teljesítményéről, az alkotás aktuális 
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állapotáról és a munka további menetéről készített féléves beszámolót valamint az ösztöndíj elnyerése 
előtt nem publikált szöveget (legalább 5 A/4-es oldal) kell elküldenie 2014. június 30-ig elektronikus 
úton a gaspargy@pim.hu e-mail címre. 

Az ösztöndíj leteltekor az egy év alatt végzett munkáról egy rövid (1-2 oldalas) szöveges 
beszámolóval, illetve az ösztöndíj idején született – lehetőleg nem publikált – 12-15 oldalnyi 
szövegmutatvánnyal kell számot adni a gaspargy@pim.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben, 
melynek szerkesztett anyagát a PIM honlapján közzéteszi. 

Az ösztöndíj részlegesen visszatartható, vagy megvonható az első féléves, illetve az év végi 
beszámolási kötelezettség elmulasztása esetén, a nyilatkozatban és a szerződésben foglaltak szerint. 
 Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak kiállítása, publikálása esetén köteles az 
ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az 
alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Móricz Zsigmond ösztöndíjasa.). 

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ: Gáspár György muzeológus, Petőfi 
Irodalmi Múzeum, (gaspargy@pim.hu) tel: 06-1-317-3611/253-as mellék), Soós Ildikó Magyar 
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft., (osztondijak@alkotomuveszet.hu) tel.: 06-126-500-071, 
http://www.alkotomuveszet.hu. 
 
2. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú 
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MANK) pályázatot hirdet fiatal műfordítók részére, akik szépirodalmi 
(próza, líra), kritikai, szociográfiai vagy bölcseleti művek magyar nyelvre történő műfordítói 
munkájukhoz kérnek támogatást a Babits Mihály-ösztöndíj elnyerésével. A pályázat szakmai 
lebonyolítója a Petőfi Irodalmi Múzeum (a továbbiakban: PIM). 

Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, hogy 
kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú műfordítói tevékenységhez. 
Pályázhatnak az 1974. január 1. után született, műfordítói tevékenységet végző alkotók. Előnyt 
jelenthet színvonalas orgánumokban már publikált műfordítás; 
Nem pályázhatnak: 

– akik 2013-ban Babits-ösztöndíjban részesültek; 
– akik az ösztöndíj ideje alatt központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (PhD-ösztöndíj, az NKA 

alkotói támogatása stb.) vagy egyéb alkotói támogatásban részesülnek. 
Tervezett keretösszeg: 4 800 000 Ft. Az ösztöndíj összege bruttó 100 000 Ft/hó. 

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek 
megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést és a közterhek levonását követően 
megállapított nettó összegben kerül kifizetésre. 
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok 

1. Adatlap (hiánytalanul kitöltve és aláírva); 
2. Nyilatkozat (hiánytalanul kitöltve és aláírva); 
3. Szakmai önéletrajz – aláírva; 
4. A lefordítandó mű bemutatása (a fordítandó mű jelentősége, a magyar fordítás/megjelentetés fontossága, 

a fordítás nehézségei, a munka tervezett időtartama stb. max. 2 oldal); 
5. Mintafordítás (részlet az eredeti műből + annak fordítása) kb. 10 000 leütés (kb. hat oldal) terjedelemben. 
Nem elengedhetetlen, de előnyt jelentő dokumentumok: 
6. Magyar vagy magyar nyelven publikáló könyvkiadóval kötött szerződés vagy szándéknyilatkozat; 
7. Szakmai ajánlás. 

A pályázat benyújtása KÉT megjelenési formában szükséges: 
1. Nyomtatott formában a Petőfi Irodalmi Múzeum Magyar Könyv- és Fordítástámogatási Irodájához (1053 

Budapest, Károlyi u. 16.) postai úton vagy személyesen hétköznap, munkaidőben 9-18 óráig 
2. Elektronikus úton, csatolt fájlként a babitsosztondij@pim.hu e-mail címre. Kérjük, hogy ide csak magát a 

pályázatot küldjék. 
Beérkezési határidő: 2014. március 10. (A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, 
amely letölthető a http://www.pim.hu, a http://www.booksandtranslations.hu és a 
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http://www.alkotomuveszet.hu honlapokról.) Hiánypótlás: a beadási határidőt követő 3 munkanapon 
belül. 
A hiánypótlást követően érvénytelen a pályázat, amennyiben: 

– a pályázati feltételeknek nem felel meg, 
– hiányos a mellékelt dokumentáció, 
– az adatlap/nyilatkozat hiányos, nincs aláírva vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz, 
– határidőn túl történik a benyújtása. 

A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a PIM által működtetett 
szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről a kuratórium dönt, a beadási határidő után 
25 napon belül. A kuratórium tagjai: Fázsy Anikó, dr. Hetényi Zsuzsa, Király László Farkas, Kollár 
Árpád, Lóránd Zsófia, Mészáros Sándor. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

A PIM az eredményről a döntést követő 10 napon belül elektronikus úton valamennyi pályázót 
értesíti és a nyertes pályázók névsorát a www.pim.hu, a http://www.booksandtranslations.hu és a 
http://www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi. Az ösztöndíj esetleges visszavonásáról is a 
kuratórium dönt. Az értékelés szempontjai: A lefordítandó mű és a bemutatott fordítás minősége, a 
pályázó szakmai előélete. 

A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A 
szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. 
(http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/magyar-mecenas-program) Az ösztöndíj folyósításáról a 
Magyar Államkincstáron keresztül az MANK gondoskodik. 

Az ösztöndíjas a vállalt fordítás megvalósulásáról 2014. december 10.-ig köteles beszámolni. 
A beszámolónak tartalmaznia kell a fordítói munka ismertetését (max. egy oldal terjedelemben), 
valamint az elkészült fordítás kéziratát (indokolt esetben a kuratórium részfordítást is elfogad). 
 Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkája publikálása esetén köteles az ösztöndíj 
nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának Babits Mihály ösztöndíjasa.). 
A pályázatbeadással kapcsolatos további információ: Jeney Zoltántól (jeneyz@pim.hu), és Füle 
Ágnestől (fuleagi@pim.hu), a PIM, Könyv és Fordítástámogatási Iroda munkatársaitól kérhető. 
Telefon: +36 1 384 5676 (http://www.alkotomuveszet.hu). 
 
3. Diplomamunkák, szakdolgozatok publikációja 2014/1 - 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 2002. január 1-jénél régebbi, 
– kérjük csatolni 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 
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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 válogatás ára, melyet a dolgozat beérkezése nyomán egy hónapon belül a 
kiadó további költségek nélkül eljuttat a pályázóhoz. 

A pályázatok fogadásának lezárási ideje: 2014. március 14. 20 óra. 
A pályázati folyamat során egyszeri hiánypótlás megengedett (kizárólag az opponensi/konzulensi 
vélemény, illetve a nyilatkozatok utólagos megküldésére!), ennek végső határideje 2014. március 28. 

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.  
 
4. Ez év május 1-jén lesz tíz éve, hogy hazánk az Európai Unió tagja lett. Itt az ideje mérleget vonni: 
mit hozott Magyarországnak az uniós tagság, milyen kihívásokat, lehetőségeket – és ezekkel milyen 
módon tudtunk élni. A Külügyminisztérium a csatlakozási évfordulóhoz kapcsolódóan 
esszépályázatot hirdet magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói számára. 
Párbeszédre és tényeken, tapasztalatokon alapuló mérleg-készítésre hívjuk fel a fiatalokat. 

Célunk annak sok szempontú, szűkebb- (az egyes szakterületekre fókuszáló) és szélesebb 
látókörű vizsgálata, hogy hogyan élt Magyarország az uniós tagság nyújtotta lehetőségekkel tagságunk 
első tíz évében. 

Pályázni minimum 2000, maximum 3000 szavas, magyar nyelven elkészített esszékkel lehet. 
A pályázat kötelező eleme az irodalomjegyzék. 
A pályázók az alábbi három téma közül egy feldolgozására vállalkozhatnak: 

1. A 10 éves uniós tagság magyar szempontból, annak horizontális vagy egy szakpolitika 
szempontjából történő értékelése. 

2. A magyar uniós tagság humán dimenziója: milyen változásokat, lehetőségeket és kihívásokat 
hozott a hétköznapokban (pl. munka, mobilitás, tanulás) az EU-tagság, az egységes piachoz való 
csatlakozás. 

3. Milyen Európához csatlakoztunk, milyen ma az Unió és milyen Európát szeretnék a jövőben? – 
szubjektív vélemény a magyar EU-tagság első tíz évéről és Európa jövőjéről. 

A beérkezett pályaműveket a Külügyminisztérium, egyetemi oktatók, a Magyar Külügyi Intézet, a 
TEAM Europe Magyarország képviselői és egy újságíró által alkotott szakmai zsűri bírálja el. 
Az esszéket a Külügyminisztérium 2014. március 17-ig várja az eu10@mfa.gov.hu e-mail címen. 
Kérjük a pályázókat, hogy az esszéjüket tartalmazó elektronikus levél tárgyába ezt írják: „Tíz éve az 
Európai Unióban – pályázat egyetemistáknak”. A pályázók esszéjük beérkezéséről visszaigazolást 
kapnak. 
Az esszépályázat első három helyezettje az alábbi nyereményekben részesül: 

1. díj: gyakorlati lehetőség az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletén és egy brüsszeli 
tanulmányút az Európai Bizottsághoz. 

2. díj: gyakorlati lehetőség a Külügyminisztériumban. 
3. díj: egy Amazon Kindle 5 e-book olvasó uniós tartalommal. 

A nyertes pályázók meghívást kapnak a tízéves uniós tagság kiemelt kormányzati rendezvényeire ez 
év április végén, ahol a pályázat díjátadására is sor kerül.  (http://eu.kormany.hu) 
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Aktuális pályázatok határidő-táblázata 
 

Határid ő Meghirdető A pályázat célja, címe Megjelenés helye 
2014. márc. 5. EEM-MANK Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíjp Kurír 291. 
2014. márc. 10. EEM-MANK Babits Mihály-ösztöndíj Kurír 291. 
2014. márc. 14. Új Tudós Kiadó Publikációs pályázat Kurír 291. 
2014. márc. 15. OMAA Együttműködési támogatás Kurír 289. 
2014. márc. 15. Visegrádi Alap Standard Grants Kurír 290. 
2014. márc. 15. MTA Külföldi konferenciatámogatás Kurír 290. 
2014. márc. 17. Külügyminisztérium Esszépályázat Kurír 291. 

2014. ápr. 1. SCIEX Csereprogram Kurír 289. 
2014. ápr. 30. Anyanyelvápolók Sz. Anyanyelvi pályázat Kurír 288. 
2014. máj. 1. DAAD Csoportos tanulmányút Kurír 285. 
2014. jún. 1. Visegrádi Alap Small Grants Kurír 290. 

2014. .szept 1. Visegrádi Alap Small Grants Kurír 290. 
2014. szept. 15. Visegrádi Alap Standard Grants Kurír 290. 

2014. dec. 1. Visegrádi Alap Small Grants Kurír 290. 
    

Folyamatos OTKA Kiadástámogatás Kurír 289. 
Folyamatos OTKA Alapkutatások támogatása Kurír 289. 
Folyamatos Tempus Közalapítvány Comenius, Pestalozzi Kurír 279. 
Folyamatos Kanadai Nemzetk. FÜ Utazástámogatás Kurír 173. 

 


