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Hírek, információk 
 
1. A 2014. június 5-én megtartott 2013/2014. tanévi VII . rendes Kari Tanácsülés határozatai: 

A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (18 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja: 
– a Professor Emeritus kitüntető cím 2014. 07. 01-jei kezdőnappal történő adományozását Prof. 

Wojtilla Gyula , az Ókortörténeti Tanszék nyugállományba vonuló egyetemi tanára számára. 
(52/2014.) 

– Monok István egyetemi docens egyetemi tanári kinevezését a Kulturális Örökség és Humán 
Információtudományi Tanszéken. (53/2014.) 

– a címzetes egyetemi docens cím adományozását Palkovics Andrea középiskolai tanár részére. 
(54/2014.) 

– Fogarasi György egyetemi docens Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézetbe történő, 3 évre szóló, 
2014. 07. 01-jétől 2017. 06. 30-áig terjedő intézetvezetői megbízását. (55/2014.) 

A Kari Tanács titkos szavazással (17 igen, 0 nem, 1 tartózkodom) támogatja Szabó Éva egyetemi 
docens Pszichológiai Intézetbe történő, 3 évre szóló, 2014. 07. 01-jétől 2017. 06. 30-áig terjedő 
intézetvezetői megbízását. (56/2014.) 

A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja Szász Géza 
egyetemi docens Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszékre történő, 3 évre szóló, 2014. 07. 01-jétől 2017. 
06. 30-áig terjedő tanszékvezetői megbízását. (57/2014.) 

A Kari Tanács titkos szavazással (16 igen, 1 nem, 0 tartózkodom) támogatja Prof. Máté-Tóth András 
egyetemi tanár Vallástudományi Tanszékre történő, 5 évre szóló, 2014. 07. 01-jétől 2019. 06. 30-áig 
terjedő tanszékvezetői megbízását. (58/2014.) 

A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (18 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja: 
– Csikós Zsuzsanna egyetemi docens Hispanisztika Tanszékre történő, 3 évre szóló, 2014. 07. 01-

jétől 2017. 06. 30-áig terjedő tanszékvezetői megbízását. (59/2014.) 
– Prof. Zimonyi István egyetemi tanár Középkori Egyetemes Történeti Tanszékre történő, 3 évre 

szóló, 2014. 07. 01-jétől 2017. 06. 30-áig terjedő tanszékvezetői megbízását. (60/2014.) 
– Sándor Klára főiskolai tanár Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékre 

történő, 3 évre szóló, 2014. 07. 01-jétől 2017. 06. 30-áig terjedő tanszékvezetői megbízását. 
(61/2014.) 
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A Kari Tanács titkos szavazással (15 igen, 2 nem, 1 tartózkodom) támogatja Prof. Tomka Béla 

Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszékre történő, 3 évre szóló, 2014. 07. 01-jétől 2017. 06. 30-
áig terjedő tanszékvezetői megbízását. (62/2014.) 

A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (18 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja: 
– Forgács Tamás egyetemi docens Magyar Nyelvészeti Tanszékre történő, 5 évre szóló, 2014. 07. 

01-jétől 2019. 06. 30-áig terjedő tanszékvezetői megbízását. (63/2014.) 
– Bibok Károly  egyetemi docens Orosz Filológiai Tanszékre történő, 3 évre szóló, 2014. 07. 01-

jétől 2017. 06. 30-áig terjedő tanszékvezetői megbízását. (64/2014.) 
– Bombitz Attila  egyetemi docens Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékre történő, 5 évre szóló, 

2014. 07. 01-jétől 2019. 06. 30-áig terjedő tanszékvezetői megbízását. (65/2014.) 
– Draskóczy Miklósné Székely Melinda egyetemi docens Ókortörténeti Tanszékre történő, 5 évre 

szóló, 2014. 07. 01-jétől 2019. 06. 30-áig terjedő tanszékvezetői megbízását. (66/2014.) 
A Kari Tanács titkos szavazással (17 igen, 0 nem, 1 tartózkodom) támogatja Marjanucz László 

egyetemi docens Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszékre történő, 5 évre szóló, 2014. 07. 
01-jétől 2019. 06. 30-áig terjedő tanszékvezetői megbízását. (67/2014.) 

 

2. A Kari Tanács 2014. június 26-án megtartott 2013/2014. tanévi VIII . rendes Kari Tanácsülés 
határozatai: 

A Kari Tanács nyílt szavazással (18 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) egyhangúlag támogatja a Fordító és 
Tolmács mesterképzési szak orosz nyelvi specializáció indítását. (68/2014.) 

A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (19 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja Prof. 
Gyenge Zoltán egyetemi tanár általános és gazdasági dékánhelyettesi megbízását. (69/2014.) 

A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (20 igen, 0 nem, 0 tartózkodom): 
 – támogatja Gécseg Zsuzsanna egyetemi docens oktatási és ifjúsági dékánhelyettesi megbízását. 

(70/2014.) 
– támogatja Vajda Zoltán egyetemi docens tudományos és pályázati dékánhelyettesi megbízását. 

(71/2014.) 
– támogatja a Pro Facultate Philosophiae kitüntető cím adományozását Forgács Tamás egyetemi 

docens, leköszönő dékánhelyettes számára. (72/2014.) 
– támogatja a Pro Facultate Philosophiae kitüntető cím adományozását Szász Géza egyetemi 

docens, leköszönő dékánhelyettes számára. (73/2014.) 
– támogatja a Pro Facultate Philosophiae kitüntető cím adományozását Kelemen Éva dékáni 

hivatalvezető asszony számára. (74/2014.) 
– támogatja a Pro Facultate Philosophiae kitüntető cím adományozását Kothencz Mihály 

tanulmányi osztályvezető úr számára. (75/2014.) 
– elfogadja a BTK Tanulmányi Bizottság 2013/2014. tanévi munkájáról készült beszámolót. 

(76/2014.) 
– megválasztja az SZTE BTK Tanulmányi Bizottság elnökévé Szántó Richárdot a 2014/2015-ös 

tanév időtartamára. (77/2014.) 
– megválasztja az SZTE BTK Tanulmányi Bizottság tagjává Balázs Pétert. (78/2014.) 

A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (20 igen, 0 nem, 0 tartózkodom): 
– támogatja a díszdiplomák adományozására vonatkozó javaslatot. (79/2014.) 
– elfogadja a  2014/15. tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgatók költségtérítésének összegeire 

vonatkozó javaslatot. (80/2014.) 
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3. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának diákkörei  1.5 millió forint 
támogatást nyertek az NTP-TDK-13 kódszámú tehetséggondozó pályázat keretében. A 
pályázatban tervezett tevékenységek (kiadványok, hallgatói kutatás, tudományos ülések, 
tanácskozások, konferenciák) megvalósításával a XXII. OTDK-ra készülő tehetséges hallgatók 
munkáját igyekszünk segíteni. 
 
 

Rendezvények, konferenciák, előadások 
 
1. Karunk négy oktatója/kutatója vett részt előadással a 2014. május 30. és június 1. között Máltán, 
Valettában megrendezett 6th International Conference on Intercultural Pragmatics and 
Communication c. konferencián: 

– Bibok Károly  (Orosz Filológiai Tanszék, OTKA NK 100804): Instrument-subject alternation 
from a lexical-pragmatic perspective 

– Németh Zsuzsanna (MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport Szegedi Munkacsoport): 
Four repair operations in Hungarian 

– Németh T. Enikő (Általános Nyelvészeti Tanszék, OTKA NK 100804): Theoretical and 
methodological issues in research into implicit arguments in Hungarian 

– Szücs Márta (Magyar Nyelvészeti Tanszék, Babarczy Annával (BME) közösen): The role of 
metapragmatic awareness in the development of irony comprehension. 

 
2. Katona Péter (Szociológia Tanszék) előadást tartott 2014. június 6-án „Les politiques sociales en 
transition – le cas hongrois  /Változóban lévő szociálpolitika - a magyar példa/” címmel Párizsban 
(CERI-56 rue Jacob, 75006 Paris, Salle Jean Monnet), a Sciences Po-CERI et EDF R&D 
szervezésében.  
 
3. 2014. június 3-án az Irodalmi Jelen és a Magyar PEN Club a Holokauszt Emlékév kapcsán „A 
polgárság vége?” címmel kerekasztal-konferenciát szervezett Márai Sándor „Hallgatni akartam”  
című könyvéről. A konferencia egyik felkért hozzászólója Pihurik Judit  (Történeti 
Segédtudományok Tanszék) volt.  
 
4. Csapó Benő, a Neveléstudományi Intézet vezetője és Molnár Gyöngyvér, egyetemi docens részt 
vettek a 2014. május 27 és 30 között Pécsett, Békéscsabán, Székesfehérváron és Szolnokon, a KLIK 
átfogó fejlesztési programja keretében megrendezett „Köznevelés az iskolában” című projektindító 
roadshow-n, amelyen a 2012-es PISA eredményeit és az iskolai fejlesztés lehetőségeit, valamint a 
diagnosztikus mérések iskolai gyakorlatát mutatták be. 
 
5. Tóth Sándor László docens (Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék) június 27-én 
előadást tartott az MTA BTK Történettudományi Intézet Tanácstermében (az MTA BTK Magyar 
Őstörténeti Témacsoport szervezésében) „Három esztendő avagy 300 év? Megjegyzések a DAI 38. 
fejezete időviszonyaihoz” címmel.  
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Könyvespolc 
 
1. „Tehetségek a tudomány horizontján” címmel megjelent a Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kara tehetséges hallgatóinak tudományos dolgozataiból készült válogatás. 
A kötet huszonhét tanulmánya a modern filológia, nyelvészet, magyar és világirodalom, néprajz, 
médiatudomány, kulturális örökség és ókortörténet tudományterületek kérdéseit vizsgálja. A 
megjelenést az NTP-TDK-13 kódszámú tehetséggondozó pályázat keretében nyújtott támogatás 
tette lehetővé.  
 
2. Megjelent: Pihurik Judit  (Történeti Segédtudományok Tanszék): 

– Russzkaja emigracija v Juzsnom krae Vengrii v 1941-1944 godah 142-154. old. In: 
Rosszijszkaja belaja emigracija v Vengrii (1920-1940-e godi) (otv. redaktori: A. Sz. Sztikalin, 
E. M. Varga) Moszkva, Arhivnij Insztyitut KNIC VR, Probel-2000, 2012. 218 old.  

– A felismert felelősség. Gondolatok a hallgatni nem tudó Márairól. In: Irodalmi Jelen. XIV. 
évfolyam, 150. sz. 2014. április. 102–115. 

 
3. Megjelent az Apertúra  tavaszi száma, www.apertura.hu. 
 
4. Megjelent D. Molnár Éva (Neveléstudományi Intézet) „A tanulók matematikai teljesítményét 
befolyásoló motívumok és stratégiák vizsgálata a 2003-as és 2012-es PISA-mérésekben” című 
társszerzős könyvfejezete a „Hatások és különbségek. Másodelemzések a hazai és nemzetközi tanulói 
képességmérések eredményei alapján” kötetben, amelyet az Oktatási Hivatal adott ki, valamint 
megjelent a vele készített és az Új Köznevelés folyóiratban publikált „Tisztelet, öröm és hatékonyság. 
D. Molnár Éva az önszabályozott tanulásról” című interjú.  
 
5. Megjelent Tóth Sándor László docens (Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék) 
tanulmánya: „The Landtaking and Settlement of the Hungarians/Magyars and its Historical Role. In: 
Annales Presovienses 13 (2013) 1. sz. pp. 7-22.  
 
 

Tudományos és PhD hírek 
 
1. PhD-szigorlatok:  

Sarkadi Bence (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2014. június 11-én került sor.  A szigorlat 
eredménye: 100%. 

Thomas Éva (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2014. június 12-én került sor. A szigorlat 
eredménye: 60%. 

Hevesi Andrea (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2014. június 20-án került sor. A szigorlat 
eredménye: 100%. 

Faragó Emese (filozófiatudomány) PhD-szigorlatára 2014. június 22-én került sor. A szigorlat 
eredménye: 100%. 

 
2. PhD-védések: 

Hardi Judit (nyelvtudomány) PhD-védésére 2014. június 24-én került sor. A védés eredménye: 
76%. 
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3. A Tudományterületi Doktori Tanács ülésére 2014. június 25-én került sor. A Tanács Éles Árpád 
(irodalomtudomány) PhD-eljárás indítását 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta és kijelölte 
számára a szigorlati bizottság összetételét. 
 A Tudományterületi Doktori Tanács Antoskiv Galina (nyelvtudomány) és Bíró Bernadett 
(nyelvtudomány), valamint Gyöngyössy Orsolya (történelemtudomány) PhD-védési bizottságának 
összetételét 8 igen egyhangú szavazattal fogadta el. 
 A Tudományterületi Doktori Tanács a PhD-ösztöndíjas helyek elosztására tett javaslatot 
elfogadta, amelynek eredményeképpen  

irodalomtudomány   11 fő 
nyelvtudomány     5 fő 
neveléstudomány     5 fő 
történelemtudomány     5 fő 
filozófiatudomány     2 fő ösztöndíjas helyet kapott. 

A Tanács új témakiírók személyéről döntött a nyelvtudományi doktori iskola keretén belül, valamint 
ajánlást tett az EDT külső tagjainak személyére vonatkozólag, amelyet egyeztetés és véglegesítés után 
megküldünk az EDT részére. 
 
 

Pályázatok 
 
1. A Rákóczi Szövetség és a Rákóczi Szövetség Rákos Mezeje tagszervezete irodalmi/történelmi 
pályázatot hirdet 1956. október 23. tiszteletére Kárpátmedencei magyar középiskolások, valamint I-II. 
éves főiskolások/egyetemisták részére az alábbi két fő témában: 
I. 1956 – Így élték meg a nemzet forradalmát. A forradalom és szabadságharc, ill. az azt követő 
ellenállás és megtorlás eseményei. A dolgozat épülhet egy kiemelkedő személyiség, annak 
hozzátartozói, egy helység/kerület lakói visszaemlékezéseire. 
II. Megtartó erő a szétszórattatásban – Családok a történelem viharaiban . Az összetartozás ereje, a 
hazaszeretet és felelősségvállalás példái egy család (saját v. egy történelmi család, akár egy irodalmi 
alkotásban megjelenített család) életében. A szereplők sorsa kapcsolódhat az 1848/49 es vagy az 1956-
os szabadságharc, ill. a világháborúk és kitelepítések eseményeihez. 
A dolgozatban – személyes beszélgetések, memoárok, monográfiák, irodalmi alkotások alapján – a 
választott főtémát kell feldolgozni pályakép megrajzolásával, ill. történelmi esszé vagy interjú-füzér 
formájában. Irodalmi alkotás (novella, elbeszélés, vers) elkészítése is lehetséges, amit különdíjban 
részesítünk. 
A pályaművek formai követelménye: 4-10 oldal terjedelem, Times New Roman betűtípus, 12-es 
betűméret, sorkizárt, hivatkozások, felhasznált szakirodalom. A pályázatra jelentkezni a Rákóczi 
Szövetség honlapján lehet a pályamunka feltöltésével egy időben: 
http://www.rakocziszovetseg.org/1956_palyazat 
A pályázat díjazása: 1. díj: 30 ezer Ft, 2. díj: 20 ezer Ft, 3. díj: 10 ezer Ft. A legjobb dolgozatok szerzői 
meghívást kapnak a Rákóczi Szövetség október 21-23. között sorra kerülő budapesti Gloria Victis 
ünnepségeire. A pályázat beadási határideje: 2014. október 5. 
További információ kérhető az info@rakocziszovetseg.hu címen, valamint olvasható a Rákóczi 
Szövetség honlapján: http://www.rakocziszovetseg.org. 
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2. Diplomamunkák, szakdolgozatok publikációja 2014/2: 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 
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. július 11., 20 óra. 
A pályázati folyamat során egyszeri hiánypótlás megengedett (kizárólag az opponensi/konzulensi 
vélemény, illetve a nyilatkozatok utólagos megküldésére), ennek végső határideje 2014. július 31. 
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. 
 
 

A Kar pályázatai 
 
1. A szegedi Kristó Gyula Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet a 2014. évi Kristó Gyula-díj 
elnyerésére. 
Pályázhat a középkori magyar históriában érdekelt tudományok (történelem, történeti 
segédtudományok, régészet, történeti névtan, forráskutatás) témakörében a Szegedi Tudományegyetem 
fiatal (40 év alatti, ill. 40. életévét a pályázat évében betöltő) oktatója, kutatója, aki vagy legalább 3 éve 
dolgozik a szegedi egyetemen, vagy pedig Szeged végezte a medievisztika PhD-képzést. Ugyanakkor 
pályázhat más munkahelyen dolgozó fiatal szakember is, aki a medievisztika PhD-képzést Szegeden 
végezte el. A fentiek közül a Kuratórium azon fiatal szakemberek pályázatát várja, akik a pályázat 
évében, ill. az azt megelőző naptári évben kiemelkedő tudományos munkát végeztek (pl. PhD-
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disszertáció megvédése; önálló tudományos szakkönyv megjelentetése, ill. jelentős szakcikkek, 
tanulmányok publikálása). Évente legfeljebb kettő pályázó kaphatja meg az alapítvány díját. 

A pályázat beérkezési határideje folyó év szeptember 12-e. Cím: Kristó Gyula Alapítvány 
Kuratóriuma, SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék. 6722 Szeged, Egyetem u. 2. III. em. A 
küldemény borítójára írják rá: Pályázat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell egyrészt egy rövid írásbeli nyilatkozatot, amelyben a pályázó 
bejelenti, hogy megpályázza a Kristó Gyula-díjat, másrészt ezzel együtt be kell nyújtani azt a 
szakmunkát (PhD-értekezést, ill. szakkönyvet vagy tanulmányokat), amivel a pályázó a díjat 
megpályázza. Végül csatolni kell egy rövid szakmai önéletrajzot publikációs jegyzékkel együtt, 
különös tekintettel a pályázati kiírás feltételeire, s meg kell adni az elérhetőségi lehetőségeiket is (cím, 
telefon, fax stb.). 
        Makk Ferenc s.k. 
        egyetemi tanár 
        a Kuratórium elnöke 
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Aktuális pályázatok határidő-táblázata 
 

Határid ő Meghirdető A pályázat célja, címe Megjelenés helye 
2014.  jún. 30. SZTE KKT Seniori & doktorandusz szálláshelyek Kurír 295. 
2014.  júl. 15. SZTE MTA Lendület támogatás Kurír 295. 
2014. .szept 1. Visegrádi Alap Small Grants Kurír 290. 
2014. .szept 11. MSCA Egyéni ösztöndíjak Kurír 293. 
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. 

 


