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Hírek, információk 
 
1. A 2014. február 20-án megtartott 2013/2014. tanévi IV. rendes Kari Tanácsülés határozatai: 

A Kari Tanács nyílt szavazással (16 igen, 0 nem, 3 tartózkodom) úgy dönt, hogy a Klebelsberg 
Kuno-díj emeritus fokozat kitüntetés adományozása tárgyában csak a vezetői értekezlet 
javaslatát kívánja megtárgyalni. (5/2014.) 

A Kari Tanács titkos szavazással (17 igen, 0 nem, 2 tartózkodom) támogatja Prof. Anderléné Prof.  
Sajti Enikő részére a Klebelsberg Kuno-díj kitüntetés emeritus fokozatának adományozását. 
(6/2014.) 

A Kari Tanács titkos szavazással (14 igen, 0 nem, 4 tartózkodom) támogatja Almási Tibor részére a 
Pro Universitate-díj kitüntetés adományozását. (7/2014.) 

A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (19 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja: 
– a Neveléstudományi Intézet belső struktúrájának átalakítására tett javaslatot. (8/2014.) 
– a Kreativitás és Alkalmazott Művészetpszichológia Kutatócsoport megalakítását az SZTE 

BTK Pszichológiai Intézetében. (9/2014.) 
– a Magyar-Francia Felvilágosodás Kutatócsoport megalakítását az SZTE BTK Francia Nyelvi 

és Irodalmi Tanszékén. (10/2014.) 
– Mobil- és közösségi kommunikáció szakirányú továbbképzési szak alapítását és indítását a 

Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéken. (11/2014.) 
– az együttműködési keretmegállapodás kötését az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda 

Zrt. (OFFI) és a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara között. (12/2014.) 
A Kari Tanács titkos szavazással (18 igen, 0 nem, 1 tartózkodom) támogatja Milián-Bogyai Réka 

Orsolya adjunktusi kinevezését a Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszékre. (13/2014.) 
A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (19 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) elfogadja a  BTK 

Kitüntetési Szabályzatát. (15/2014.) 
 
2. A Kari Tanács 2014. március 12-14. között megtartott e-mail szavazása során hozott határozata: 

A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja a Mobil- és 
közösségi kommunikáció szakirányú továbbképzési szak alapításával egyidejűleg a szak 
indítását is a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéken. (16/2014.) 
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3. Kerekes Ibolya, az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport munkatársa megkezdte egy éves 
törökországi kutatói ösztöndíját. 
 
 

Rendezvények, konferenciák, előadások 
 
1. Márciusban és áprilisban a Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék vendége lesz Jens 
Schröter, a siegeni egyetem médiatudományi tanszékének oktatója. Az általa tartott előadások és 
szemináriumok időpontjáról a Tanszéken lehet érdeklődni. 
 
2. A Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék munkatársai által szerkesztett Apertúra  online 
filmelméleti folyóirat csehszlovák újhullámos számának bemutató estjét 2014. február 21-én 18.00-
kor tartották a Grand Caféban Gelencsér Gábor és Zalán Vince részvételével. Jelen volt a Szlovák 
Intézet és a Cseh Centrum is. A beszélgetést követően Karel Kachyňa "A fül" (1970) című filmjét 
vetítették.  
 
3. Sághy Miklós (Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék) meghívott előadóként a “Kortárs 
magyar szerzői film társadalomképe: keletiség és nyugatiság” címen vitaindító előadást tartott az 
ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézete által szervezett, “Szegénységábrázolás és 
önegzotizálás a kortárs magyar filmben” című műhelykonferencián 2014. március 10-én.  
 
4. A Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszéke és a Pragmatika Centrum Országos 
Kutatóközpont 2014. április 11-én konferenciát rendez „Újdonságok a szemantikai és pragmatikai 
kutatásokban” címmel. 

A konferenciát halálának 20. évfordulója alkalmából Károly Sándor (1920-1994) emlékének 
szenteljük, aki 12 éven keresztül vezette az Általános Nyelvészeti tanszéket. A konferencia helyszíne: 
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kari Konferenciaterem, Szeged, Egyetem u. 2. 

Részletek és előadás-összefoglalók a konferencia honlapján: http://ling.bibl.u-
szeged.hu/pragmatika/index.php/konferencia 
 
5. Az et al. transzdiszciplináris előadássorozat 2014 tavaszán „Nyelv, erőszak, igazságosság” címmel 
fut tovább. Március 27-n Pavlovits Tamás, április 9-én Kanizsai Ágnes, április 30-án Lattmann Tamás 
tart előadást. Részletek az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék honlapján (www.complit.u-
szeged.hu). 
 
6. Baráth Tibor  (Neveléstudományi Intézet) vezette a határon túli magyar doktorandusz hallgatók 
2014. március 1-én megrendezett konferenciájának Társadalmi, oktatáspolitikai szekcióját. A BTK-n 
megrendezett konferenciát a Balassi Intézet, a Márton Áron Szakkollégium és az SZTE szervezte. 
 
7. 2014. március 20-án került sor az első néprajzos doktori hallgatói konferenciára, amit a 
történelemtudományi doktori iskola keretében tanuló első éves doktori hallgatók (Deme Ágnes, Pintér 
Zsófia és Terendi Viktória) szerveztek. Az élénk vitával kísért konferencián előadtak: Csóka-Jaksa 
Helga, Pintér Zsófia, Schill Tamás, Demes Ágnes, Bedő Valér, Elekes Dóra, Terendi Viktória, Szügyi 
Ferenc és Karácsony Anna. A vitát vezette Barna Gábor és Povedák István. 
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Könyvespolc 
 
1. Milián Orsolya  és Odorics Ferenc szerkesztésében megjelent a deKON-KÖNYVek sorozat 39. 
darabja, "Retro" címmel.. A kötet a 2010-ben a Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék által 
szervezett, "Retro" című konferencia anyagait adja közre. A könyvben többek közt az SZTE BTK 
oktatóinak (Hárs Endre, Hódosy Annamária, Kiss Attila, Milián Orsolya, Odorics Ferenc, Sághy 
Miklós, Szilasi László, Török Ervin) tanulmányai is olvashatók. 
 
2. Bálint Sándor születésének 110. évfordulójára a Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék és az 
MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport kiadványsorozatában megjelent: Bálint Sándor – Lantos 
Miklós: Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Aus der ungarischen und mitteleuropäischen Traditionswelt 
der großen Feste. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 35., A vallási kultúrakutatás könyvei 3. Szeged, 
2014. 678 oldal, 238 kép, CD melléklet. 
 
3. Megjelent továbbá (Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék):  

Povedák István (ed.) Heroes and Celebrities in Central and Eastern Europe. Szegedi Vallási 
Néprajzi Könyvtár 37., A vallási kultúrakutatás könyvei 5. Szeged, 2014.  

Povedák István – Szilárdi Réka (szerk.) Sámán sámán hátán. A kortárs pogányság 
multidiszciplináris vizsgálata. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 38., A vallási kultúrakutatás 
könyvei 6. Szeged, 2014.  

Barna Gábor – Kerekes Ibolya (szerk.) Vallás, egyén, társadalom. Szegedi Vallási Néprajzi 
Könyvtár 39., A vallási kultúrakutatás könyvei 7. Szeged, 2014.  

 
 

Tudományos és PhD hírek 
 
1. PhD-védések: 

Teiszler Éva (történelemtudomány) PhD-védésére 2014. március 11-én került sor. A védés 
eredménye: 88%. 

Cséby Géza (irodalomtudomány) PhD-védésére 2014. március 18-án került sor. A védés 
eredménye: 84%. 

 
2. A Tudományterületi Doktori Tanács ülésére 2014. március 20-án került sor, az alábbi napirendi 
pontokkal. 

a, Javaslat Professor Emeritus cím adományozására: 
– Prof. Bassola Péter részére Professor Emeritusi cím adományozását a TDT 8 igen és 1 

tartózkodom szavazattal támogatta. 
b, Javaslat címzetes egyetemi docensi kitüntető cím adományozására: 

– Farkas Zoltán (történelemtudomány) részére a címzetes egyetemi docensi kitüntető cím 
odaítélését a TDT 9 igen egyhangú szavazattal támogatta. 

– Füzi László (irodalomtudomány) részére a címzetes egyetemi docensi kitüntető cím odaítélését 
a TDT 9 igen egyhangú szavazattal támogatta. 

– Zongor Attila (irodalomtudomány) részére a címzetes egyetemi docensi kitüntető cím 
odaítélését a TDT 7 igen és 1 tartózkodom szavazattal támogatta. 

– Sarungi Emőke (pszichológia) részére a címzetes egyetemi docensi kitüntető cím odaítélését 8 
igen szavazattal támogatta. 

– Ráczné Török Erzsébet (pszichológia) részére a címzetes egyetemi docensi kitüntető cím 
odaítélését 7 igen és 1 tartózkodom szavazattal támogatta. 
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c, Javaslat címzetes főiskolai tanári kitüntető cím adományozására: 
– Zombori István (történelemtudomány) részére a címzetes főiskolai tanári kitüntető cím 

adományozását 10 igen szavazattal egyhangulag támogatta. 
d, Új eljárás indítása: 

Irodalomtudomány: 
– Thomas Éva és Sarkadi Bence PhD-eljárás indítására vonatkozó kérelmét 10 igen szavazattal 

támogatta és kijelölte a szigorlati bizottságokat. 
e, Védési bizottság kijelölése: 

Irodalomtudomány: 
– Novák Anikó és Szalisznyó Lilla részére 10 igen szavazattal támogatta a védési bizottság 

összetételére tett javaslatot. 
Neveléstudomány: 
– Bohács Krisztina, Devosa Iván és Tánczos Tímea részére 10 igen szavazattal támogatta a 

védési bizottság összetételére tett javaslatot. 
Nyelvtudomány: 
– Hardi Judit részére 10 igen szavazattal támogatta a védési bizottság összetételére tett 

javaslatot. 
f, Doktori védések megtárgyalása: 

Történelemtudomány: 
– Teiszler Éva anyagát nem tárgyalta a TDT mert a Doktori Iskola még nem foglalt állást az 

ügyben. 
Irodalomtudomány: 
– Zelena András fokozatszerzési eljárásának lezárása tárgyában a szavazati arány 3 igen, 2 nem 

és 4 tartózkodom. 
– Cséby Géza fokozatszerzési eljárásának lezárása tárgyában a szavazati arány 10 igen 

(egyhangú). 
g, Halasztási kérelem: 

Nyelvtudomány: 
– Tóth Csilla halasztási kérelmét a TDT 10 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 

 
 

Pályázatok 
 
1. A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság örömmel hirdeti meg a 
2015/2016-os tanévre szóló ösztöndíjait. 

A pályázat beadási határidő posztgraduális hallgatóknak és Humphrey pályázóknak 2014. 
május 19. A pályázat beadási határidő oktatóknak és kutatóknak pedig 2014. október 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; 
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– valamint akik tevékenységükkel fáradhatatlanul ápolják és szolgálják a két ország közötti oktatási 
és kulturális kapcsolatok erősítését. 

A Bizottság rövid tájékoztató előadásokat tart országszerte a Fulbright Programról és a pályázati 
feltételekről. (Szegeden: 2014. március 26. 11.00, SZTE Rektori Hivatal, földszint 5-ös terem.) 
Általános pályázati feltételek 

1. Magyar állampolgárság (magyar-amerikai kettős állampolgárok nem pályázhatnak); 
2. Minimum BA, BSc szintű diploma, de az MA, MSc szintű végzettség előnyt jelent; 
3. Megfelelő angol nyelvtudás; 
4. PhD vagy DLA fokozat kutatói és oktatói kategóriában; 
5. Az egyes ösztöndíjtípusoknál megadott határidőig online kitöltött és egy nyomtatott példányban beadott 

hiánytalan pályázati anyag; 
6. Ajánlólevelek (lásd az egyes ösztöndíjtípusok leírásánál); 
7. Orvosi igazolás; 
8. Jogosultság J-1 vízumra; 
9. 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; 

10. Amerikai intézményben már megkezdett tanulmányok és kutatások folytatását a Fulbright Program nem 
támogatja. 

11. 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. 

12. Nem pályázhatnak ösztöndíjra, akik a pályázat beadási határidejétől számított öt éven belül az Amerikai 
Egyesült Államokban szereztek diplomát. 

Az ösztöndíjak száma a 2015-2016. tanévben rendelkezésre álló amerikai és magyar 
kormánytámogatás mértékétől függ. Tájékoztatásul közöljük, hogy az elmúlt időszakban évente 25-30 
magyar résztvevője volt a programnak.  
Fontos tudnivalók: 

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

2. 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.). 

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

4. Az ösztöndíjas tevékenységet abban a tanévben kell teljesíteni, amelyre a pályázó a jelentkezését beadta 
(2015-2016). 

5. 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. 

6. Határidőn túl érkezett és/vagy hiányos pályázatot nem áll módunkban elfogadni. 
További információk: http://www.fulbright.hu 
 
2. A Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma alkotói támogatást kíván nyújtani kulturális 
szempontból értékes szépirodalmi, valamint tudományos-ismeretterjesztő és szakkönyvek szerzői 
számára. 

A kollégium továbbra is támogatni kívánja a magas színvonalú, többéves hagyománnyal 
rendelkező irodalmi és ismeretterjesztő rendezvények megvalósítását – szakmai táborok, 
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fesztiválok, konferenciák, író-olvasó találkozók lebonyolítását, valamint a felhívás időszaka alatt 
lezajló programokhoz/rendezvényekhez kapcsolódó kísérő kiadványok megjelentetését. 2014. évi első 
félévi nyílt pályázati felhívását két altémában teszi közzé.  
a. Alkotói támogatás szépirodalmi, valamint tudományos-ismeretterjesztő és szakkönyvek szerzői 
számára. Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 70 millió Ft. Pályázati cél megvalósításának 
időtartama: 2014. április 7.-2015. április 7. 
A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő. Támogatás 
alkotói támogatás kiadási jogcímre igényelhető. A támogatási összeg járulékokat nem tartalmazhat.  
Pályázati feltételek: 

1. Szépirodalmi művek szerzői számára 35 millió Ft keretösszeggel alkotónként havi 100 000 Ft 
összegű, 3-12 hónapos időtartamra írók, költők, kritikusok, irodalomtörténészek, művésztanárok 
számára. A támogatás összege havi 100 000 Ft, havonként történő folyósítással. Pályázni csak 
új, pontos műfaji (tartalmi) célt megjelölő magyar nyelvű irodalmi és irodalmi értekező prózai 
mű létrehozására lehet. 

2. Tudományos, ismeretterjesztő és szakkönyvek szerzői, humán- és reáltudományokkal foglalkozó 
szakemberek számára 35 millió Ft keretösszeggel alkotónként havi 100 000 Ft összegű, 3-12 
hónapos időtartamra ismeretterjesztő, a környezetkultúrát, a környezet- és társadalometikus 
magatartást fejlesztő művek megírására. A támogatás összege havi 100 000 Ft, havonként 
történő folyósítással. Pályázni csak új, magyar nyelvű szakmunka kéziratának elkészítésére 
lehet.  

b. A Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma magas színvonalú, hagyományt indító, valamint 
többéves hagyománnyal rendelkező irodalmi és ismeretterjesztő rendezvények – szakmai táborok, 
fesztiválok, konferenciák, író-olvasó találkozók, olvasás-népszerűsítési programok – megvalósulását 
kívánja támogatni. A kollégium saját hatáskörében a szakmai program (konferencia, előadás, 
szimpózium stb.) anyagát tartalmazó kísérőkiadványok megjelentetését is támogatni kívánja, amelyek 
kereskedelmi forgalomba nem kerülnek. 
Ezen altémában pályázni lehet irodalmi és ismeretterjesztő: 

1. programra/rendezvényre, 
2. programsorra – amennyiben tematikailag összefüggő rendezvényekről van szó, 
3. programra/rendezvényre/programsorra és kísérő kiadványa megjelentetésére. 

Egy pályázó fenti kategóriákban több pályázatot is benyújthat, külön-külön pályázati adatlapon. Kísérő 
kiadvány megjelentetésére csak a felhívás időszaka alatt lezajló programokhoz/rendezvényekhez 
kapcsolódóan fenti 3. kategóriában lehet. 

A kollégium előnyben részesíti és elsődlegesen olyan rendezvényeket kíván támogatni, 
amelyek más forrással (saját erő, egyéb támogatás, bevétel) is rendelkeznek a megvalósításhoz, 
az/azok a pályázati adatlap költségkalkulációjában megjelölésre, a pályázati cél leírásában kifejtésre 
kerül/nek. Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 30 millió Ft. Pályázók köre: jogi személyek, jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók. Pályázati cél megvalósításának 
időtartama: 2014. április 7.-2015. április 7. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és 
igazolását a Kollégium nem írja elő. 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 

– előadói, valamint közreműködői tiszteletdíj (a részletezett költségvetés tartalmazza a tiszteletdíj 
felhasználásának tételeit), 

– szállásköltség, 
– csoportos étkezés (a támogatás készétel és meleg étel vásárlására fordítható, alapanyag beszerzésre nem), 
– útiköltség, 
– bérleti díj (helyiség, eszköz, stand), 
– szállítási költség, 
– reklám- és propagandaköltség, 
– szakmai anyagköltség (részletezett költségvetés tartalmazza a felhasznált tételek pontos megnevezését), 
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– jutalomkönyvek megvásárlásának költsége. 
Támogatás rendezvény, program kísérő kiadványa megjelentetése esetén az alábbi kiadási jogcímekre 
igényelhető: 

– szerkesztői tiszteletdíj, 
– nyomdai előkészítés, 
– nyomdaköltség, 
– szállítási költség. 

Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható a részletes tájékoztatóban, az NKA-
portálon a Pályáztatás/Pályázat beadással kapcsolatos információk pontban. 

A kollégium előnyben kívánja részesíteni azokat az irodalmi és ismeretterjesztő 
rendezvényeket, amelyek a magyar szellemi életben hosszabb ideje alapvető fontosságúak, s egyben 
megújulónak is mutatkoznak. Fontosnak tartja olyan rendezvények támogatását, amelyek a magyar 
szellemi élet nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését is elősegítik. Elsődlegesen olyan rendezvényeket 
kíván támogatni, amelyek más forrással is rendelkeznek a megvalósításhoz, s amelyek döntően nem 
piaci célúak. 

Jelen pályázaton való részvétel nem zárja ki, hogy a pályázó a megpályázandó szakmai 
programmal egyéb pályázatokon is részt vegyen, de ebben az esetben a pályázati adatlap 
költségkalkulációjában a meglévő forrást és a várható bevételeket ennek ismeretében szükséges 
kitölteni. 
 Pályázati adatlapot kitölteni az NKA-portál Pályáztatás menüpontjában szereplő adott 
Kollégium neve/Adatlap kitöltése linkre kattintva lehet. Minta pályázati adatlap az NKA-portál 
Pályáztatás menüpont alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem 
lehet. 

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2014. április 17-én, éjfélig lehet. Pályázattal 
kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444-es, valamint a 327-4342-es számon 
kaphatnak. 

Bővebb információ: http://www.nka.hu/palyaztatas/szepirodalom-ismeretterjesztes 
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Aktuális pályázatok határidő-táblázata 
 

Határid ő Meghirdető A pályázat célja, címe Megjelenés helye 
2014. ápr. 1. SCIEX Csereprogram Kurír 289. 
2014. ápr. 17. NKA Alkotói és rendezvénytámogatás Kurír 292. 
2014. ápr. 30. Anyanyelvápolók Sz. Anyanyelvi pályázat Kurír 288. 
2014. máj. 1. DAAD Csoportos tanulmányút Kurír 285. 
2014. máj. 19. Fulbright Ösztöndíjak Kurír 292. 
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. okt. 13. Fulbright Ösztöndíjak Kurír 292. 
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. 

 


