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Személyi hírek 
 
1. Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetésben részesült Forgács Tamás, a Magyar 
Nyelvészeti Tanszék tanszékvezető egyetemi docense több évtizedes, kiemelkedően magas szintű 
oktató- és tudományos munkájáért, valamint több ciklusban végzett oktatási dékánhelyettesi 
tevékenységéért. 
 
2. 2014. szeptember 9-én, Bassola Péter professzor emeritus 70. születésnapján, a Germán 
Filológiai Intézet Vargáné Drewnowska Ewa tanszékvezető egyetemi docens és Kispál Tamás 
adjunktus szervezésében ünnepi tudományos konferenciát rendezett a SZAB-Székházban. 

A nagy érdeklődés közepette zajló eseményen, amelyen Szabó Gábor rektor, Szajbély 
Mihály dékán és Hárs Endre intézetigazgató egyetemi docens is köszöntötték az ünnepeltet, felkért 
külföldi és hazai germanista nyelvészek tartottak tudományos előadásokat. 

 
 

Rendezvények, konferenciák, előadások 
 
1. Az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék a 80 éves Fried István professzor emeritus 
köszöntésére tudományos ülést rendez, melynek időpontja: 2014. szeptember 18, helyszíne a 
Bölcsészettudományi Kar konferenciaterme. 

11:00 Köszöntőt mond Szajbély Mihály dékán és Fogarasi György tanszékvezető 
11:30 Szörényi László: Megfigyelések a Toldi szerelméről 
12:00 Kabdebó Lóránt: „Az anyag öngyilkossága az élet” – Szabó Lőrinc költészetében a materializmus 

a létezés oximoronja az ateizmus ellenében 
12:30 Pál József: Tudománymetria és bölcsészet 
13:00 – 14:00 Ebédszünet. Állófogadás, koccintás 
14:30 Eisemann György: Kultúrakritikai üzenet térben és időben (Márai Sándor: Ítélet Canudosban) 
15:00 Imre László: A magyar komparatisztika modelljének kérdéséhez 
15:30 Ferenczi László: Le Mage du Sertâo 
16:00 Kulcsár-Szabó Zoltán: Szinonímiák - Heidegger és a fordítás 

 

 



Kari Kurír 298. 

 2 

2. A 2010-ben elindított sorozatot folytatva idén negyedik alkalommal rendezik meg a Kutatók a 
Neten - Kutatói Blog és Weboldal Találkozót. A virtuális seregszemlén a tudományos munkájuk 
mellett vagy annak részeként blogot, web-/Facebook-oldalt szerkesztőket gyűjtik ismételten egy 
csokorba, hogy a kutatások iránt érdeklődők közös platformon ismerkedhessenek meg a tudomány 
művelőinek hétköznapjaival és eredményeivel. 

A Kutatók a Neten 2014 virtuális rendezvényre várják mindazok jelentkezését, akiket 
mindennapjaik a laborok, levéltárak, könyvtárak varázslatos világához köt. A rendezvény a kutatók 
által írt, működtetett blogok és web/Facebook-oldalak bemutatásán kívül az egymás közötti 
együttműködés szorosabbra fűzését is szolgálja. Az érdeklődők 2014. november 10 - 16. között 
érhetik el a virtuális találkozót a http://www.kutatok.net weboldalon. 

Jelentkezés online a http://kutatok.net/jelentkezes/ címen, határidő 2014. október 31., a 
részvétel díjmentes.  
 
3. Tóth Sándor László docens (Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék) július 12-én-én 
előadást tartott „Gyász és diadal. Az etelközi vésztől (894/895) a pozsonyi diadalig (907. július 4-5).” 
címmel a Hódmezővásárhelyi VII. Történettudományi Találkozón (a Bethlen Gábor Református 
Gimnázium könyvtártermében).  
 
4. Lénárt András egyetemi tanársegéd (Hispanisztika Tanszék) 2014. szeptember 4-én előadást 
tartott a Barcelonai Egyetemen rendezett IV. Nemzetközi Film és Történelem Kongresszuson az 
alábbi címmel: "Memoria histórica húngara en el cine español (Magyar történelmi emlékezet a 
spanyol filmben)" 
 
5. A VII. Történettudományi Találkozón (Hódmezővásárhely, 2014. július 12-19.) július 12-én  
Tóthné Horváth Ágnes (Történeti Segédtudományok) “Az Augustus-forum ikonográfiája” címmel 
tartott előadást. 
 
6. 2014. szeptember 3-5. között Khabtagaeva Bayarma, az Altajisztikai Tanszék adjunktusa, 
Ótott-Kovács Eszter, a tanszék tanársegéde, és Olach Zsuzsanna, az Altajisztikai Tanszék - 
MTA-SZTE Turkológiai Kutatócsoport tagja részt vett a Roueni Egyetemen (Franciaország) 
megrendezett 18. Nemzetközi Török Nyelvészeti Konferencián, ahol a következő előadásokat 
tartották: 

– Khabtagaeva Bayarma: The Turkic compound loanwords in Yeniseian 
– Ótott-Kovács Eszter: Are Kazakh -GAn headed non-finite clauses indeed nominalized? 
– Olach Zsuzsanna: Non-canonical features of interrogatives in Karaim Bible translations 

 
7. Csíkos Csaba, a Neveléstudományi Intézet docense, előadást tartott az IGPME (International 
Group for the Psychology of Mathematics Education) szervezet Vancouverben (Kanada) 2014. 
július 15-20. között rendezett éves konferenciáján. Az előadás társszerzői Pásztor Attila 
doktorandusz hallgató és Csapó Benő egyetemi tanár voltak, címe: "Inquiry skills in the frameworks 
of large scale international assessment surveys: A comparative analysis of TIMSS, PISA and IBL". 

A IGPME nagygyűlése Csíkos Csabát négy éves ciklusra a szervezet irányító testületének 
(International Committee) tagjává választotta. 
 
8. Baráth Tibor, a Neveléstudományi Intézet adjunktusa, a Közoktatási Vezetőképző és 
Továbbképző Intézet vezetője 2014. június 23-26. között részt vett a Master Program In Educational 
Leadership (EdLead) című Tempus projekt konzorciumi ülésén, amelyen a Vilmányi Mártonnal és 
Vass Vilmossal közösen kidolgozott minőségbiztosítási modelljüket mutatta be, majd tréninget 
tartott a szerbiai egyetem oktatóknak és szakértőknek. Meghívott előadóként részt vett továbbá a 
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2nd International Conference on Science, Technology, Higher Education, Society in the Conceptual 
Age (STHESCA) konferencián 2014. július 20-23. között Krakkóban. Az előadásának címe: „Who 
forms you competent? Defining and developing a competency framework for HE lecturers”, 
amelynek írott változata a konferenciakötetben a Taylor&Francis kiadásában jelent meg. Ugyanő 
„Tanulószervezet és intézményvezetés 2014” címmel tartott előadást a  Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Pedagógiai Intézet tanévnyitó vezetői fórumán 2014. augusztus 27-én.  

Baráth Tibor Roman Dorczak (Krakkói Egyetem) felkérésére az oktatásügyi 
vezetésfejlesztés területén indított folyóirat szerkesztőbizottsági tagjává vált, illetve felkérték, hogy 
részt vegyen az AHFE 2015 Konferencia és kapcsolódó konferenciák tudományos tanácsadó 
testületének munkájában.  
 
9. Zsolnai Anikó és Kasik László (Neveléstudományi Intézet) közös kutatási eredményeiket két 
előadás keretében mutatták be a 2014. augusztus 27-30. között Padovában megrendezett EARLI 
(European Association for Research on Learning and Instruction) „Open Spaces for Interaction and 
Learning Diversities” című konferencián.  
 
10. A Neveléstudományi Intézet munkatársai közül Csapó Benő, Habók Anita, Molnár Gyöngyvér, 
Vidákovich Tibor és Vígh Tibor, illetve a Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatói közül Magyar 
Andrea, Pásztor Attila, Sominé Hrebik Olga, Szili Katalin és Thékes István mutatta be többszerzős 
tematikus előadások keretében a kutatási eredményeit a 2014. augusztus 27 és 29-e között, 
Madridban megrendezett „Professional Development in Assessment” (EARLI SIG 1) című 
konferencián. 
 
11. Kürtösi Katalin  (Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék) kerekasztal-beszélgetést vezetett 
Montrealban helyi költőkkel és drámaírókkal az "International Research Training Group - 
Diversity" doktori iskola konferenciáján szeptember 13-án. A szegedi oktató témavezetőként vesz 
részt a fenti doktori iskolában. 
 
12. Kispál Tamás adjunktus (Német Nyelvészeti Tanszék) 2014. június 29-én "Wörterbuchnetz 
beim Fremdsprachenlernen und Übersetzen” címmel előadást tartott a heidelbergi egyetem 
Germanisztikai Intézetében. 
 
 

Könyvespolc 
 
1. Megjelent az Apertúra  nyári-őszi száma. www.apertura.hu 
 
2. Megjelent Tóth Sándor László docens (Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék) 
tanulmánya: „The Political Organization of the Ninth and Tenth Century Hungarians from Byzantine 
Aspect.” In: A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc (The Carpathian Basin, the Hungarians and 
Byzantium). Szerk. Olajos Terézia. Acta Universitatis Szegediensis. Opuscula Byzantina XI. pp. 351–
365.  
 
3. Mexikóban, kétszázadik évfordulója alkalmából facsimile kiadásban megjelent az 1812-ben 
született első európai liberális alkotmány, a spanyol Cádizi Alkotmány szövege. 

A kötetet kiadók nyolc tudóst kértek fel, hogy értelmezzék az alkotmányt, elemezzék 
jelentőségét. Anderle Ádám professor emeritus (Hispanisztika Tanszék) „Carlos Marx y la 
constitución de Cádiz (Karl Marx és a Cádizi Alkotmány)" című tanulmánya is helyet kapott e 
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kötetben: Marco Antonio Aguilar Cortés - José Herrera Pena (eds.): „Cortes de Cádiz y ensayos 
sobre este texto legal.” Morelia, Gobierno de Estado de Michoacán, 2014. 

Ugyanez a tanulmány megjelent másodközlésben Peruban az alábbi limai folyóiratban: 
Cátedra Mariátegui, IV. évf., 19. szám, augusztus-szeptember. 
 
4. Megjelent Katona Eszter egyetemi adjunktus (Hispanisztika Tanszék): „Amor, sexo y adulterio 
en el teatro de Federico García Lorca (Szerelem, szexualitás és házasságtörés Federico García Lorca 
színműveiben) című tanulmánya az alábbi kötetben: Jesús G. Maestro (ed.) El sexo del teatro. Arte 
y posmodernidad en la escena europea e iberoamericana. Vigo, Editorial Academia del 
Hispanismo, 2014.  
 
5. Megjelent Jordi Gimeno – aki öt évig a Hispanisztika Tanszék katalán lektora volt – "Egy 
szögedi katalán" című írása a Tiszatáj folyóirat ez év augusztusi számában. Ez az írása, mely 
eredetileg katalánul jelent meg Barcelonában, szép, költői lenyomata szegedi, az egyetemen és a 
tanszéken töltött éveinek. 
 
6. A Betekintő című internetes folyóirat 2014/2. számában megjelent Pihurik Judit  (Történeti 
Segédtudományok) “A háborús múlt számonkérése az ötvenes években” című tanulmánya. 
 
7. Megjelent D. Molnár Évának (Neveléstudományi Intézet) a Kárpáti Andreával és Munkácsy 
Katalinnal készített „Pedagogising Knowledge in Multigrade Roma Schools: potentials and tensions of 
innovation” című tanulmánya a European Educational Research Journal 13/3. számában.  
 
 

Pályázatok 
 
1. A Cook Communications és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) ösztöndíjat hirdet Komáromy 
Gábor emlékére, a 2014/2015-ös tanévre. A Cook Communications teljes körű kommunikációs 
szolgáltatást nyújtó PR-ügynökség, amely irodáival Budapesten, Prágában, Szófiában, Bukarestben és 
Varsóban van jelen. 

A Komáromy Gábor-ösztöndíjat 2010-ben alapította a Cook Communications és az MCC, 
ezzel ösztönözve a média kritikus megközelítését, és segítve a gyakorlatorientált újságíróképzést. A 
pályázat nyitott minden nappali tagozatos egyetemi vagy főiskolai hallgató számára, képzési területtől 
függetlenül. Az ösztöndíj keretében felajánlott pénzügyi támogatás összesen 1200 euró, amelyből 300 
euróhoz jut az MCC Komáromy Gábor Média Könyvtár, könyvek és folyóiratok beszerzése céljából. 
A nyertes pályázó 900 euró ösztöndíjban részesül, munkájához mentori segítséget kap egy tapasztalt, 
nemzetközi közegben jártas újságírótól, valamint felvételt nyer az MCC média/kommunikáció 
szakirányára. 

A 2014-es Komáromy Gábor-ösztöndíjat annak a pályázónak ítéli oda a bizottság, aki 
véleményük szerint a legvonzóbb projekttervet nyújtja be. A témakörtől függetlenül (legyen az 
politika, business, sport, gazdaság, kultúra, tudomány stb.) a pályázatnak választ kell adnia arra, hogy 
miért éppen az adott témát szeretné feldolgozni a pályázó, miért tartja azt fontosnak és aktuálisnak, és 
miért fogja a történet az olvasókat is érdekelni. 

A sikeres pályázónak egy minimum háromrészes cikksorozatot kell elkészítenie megadott 
határidőre, magyar és angol nyelven, amely a magyar és nemzetközi médiában publikálható. 

Az ösztöndíjra olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik valamely felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatos hallgatói, illetve kiváló angoltudással rendelkeznek. 

A pályázathoz angol és magyar nyelven kell benyújtani a pályázó motivációs levelét, 
önéletrajzát és a tervezett projekt rövid szinopszisát. A szinopszis tartalmazza: 
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– A projekt ismertetését 
– A pályázó által tárgyalandó legfontosabb kérdéseket 
– A tervezett információforrásokat 
– A munka során esetlegesen felmerülő nehézségeket 

A pályázatokat a joe.cook@cook-comm.com és a GK2014@mcc.hu email címre kérjük elküldeni. A 
pályázatok benyújtásának határideje: 2014. október 5. 

A beérkezett pályamunkák alapján kiválasztott pályázók októberben szóbeli interjún vesznek 
részt, amelyen a bírálóbizottság előtt részletesen kell bemutatniuk a projekttervüket. További 
információk a jelentkezésről az ösztöndíj honlapján találhatók: komaromy.mcc.hu. 
A Komáromy Gábor-ösztöndíj bírálóbizottsága: Révész Ágota diplomata, az MCC tanára; Joe Cook, a 
Cook Communications alapítója; Adam LeBor író, újságíró (http://www.adamlebor.com); Lambert 
Gábor a Figyelő főszerkesztője, az MCC tanára; Szalai Zoltán az MCC ügyvezető igazgatója; Molnár 
Bálint az MCC Média/Kommunikáció szakirány vezetője. 
 További információért, kérjük, jelentkezzen az alábbi elérhetőségeken: Cook 
Communications, Joe Cook, tel.: + 420. 602 683230, email: j.cook@cook-comm.com; Mathias 
Corvinus Collegium, Molnár Bálint, tel.: + 36 70 286 43 29, email: bmolnar@mcc.hu / 
molnar_balint@yahoo.co.uk; Zöldi Blanka, tel.: +36 30 605 60 96, email: zoldi.blanka@gmail.com, 
http://mcc.hu 
 
2. Hommage à József Attila irodalmi pályázat - „A távolságot, mint üveg golyót, megkapod, óriás 
leszel”..., 
A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei /FMK/ (1096 Budapest, Haller u. 27) országos 
irodalmi, alkotói pályázatot  hirdet. 

A pályázat célja: József Attila irodalmi hagyatékából kiindulva, olyan vers, vagy próza 
megalkotása, amely kortárs kontextust teremt a költőgéniusz morális értékrendje és a jelen társadalmi, 
művészeti folyamatai között. Formai megkötés nincs, bármilyen szöveggel lehet pályázni. 

A pályázaton bárki részt vehet, eddig semmilyen formában nem publikált szöveggel. /on-line 
felület: blog, irodalmi portál, facebook is publikációnak számít/. Egy pályamű maximum 15 000 
karakter lehet. Egy alkotó maximum 3 művel pályázhat, a nevezési lap kitöltésével és elküldésével. 

Beküldési határidő: 2014. november 15. A pályázatok beérkezéséről az FMK visszaigazolást 
küld. Nevezési díj: nincs A pályázatokat zsűri bírálja el, a zsűri döntése végleges és nem vitatható. 

Beküldési cím e-mailen: jat@fmkportal.hu.  Postai úton: Ferencvárosi Művelődési Központ 
és Intézményei (1096 Budapest, Haller u. 27). A borítékra kérjük írják rá a pályázat címét „Hommage 
à József Attila alkotói pályázat” A pályaműveket a nevezési lappal együtt kérjük egy levélben, vagy (e-
mailben) elküldeni. 
A pályázónak teljes mértékű szerzői és személyiségi jogokkal kell rendelkeznie a beadott pályaművek 
felett. A szervező nem vállal felelősséget az ezek hiányából eredő jogvitában. 

A pályázatokat az FMK a József Attila életművéhez fűződő pályázatban és a felújított József 
Attila emlékházhoz kapcsolódó irodalmi, művészeti programokban (kizárólag e célból) szabadon, 
jogdíj nélkül, a szerzők feltűntetésével felhasználhatja. 

A pályázaton elfogadott alkotásokkal az FMK több irodalmi és művészeti programot is 
megvalósít a szerzők teljes körű közreműködése és nyilvánossága mellett. A pályaművekből az FMK 
kiállítást rendez 2014 novemberében és a József Attila emlékház átadásának ünnepsége alkalmából. A 
pályázaton elfogadott és kiállításra kerülő irodalmi alkotások nyilvános bemutatása kapcsán a 
nevezőknek további költsége nem merül fel. 
 A díjazott alkotók (1-3. helyezett) értés tárgyi jutalomban részesülnek, 2014 novemberében. 
Az alkotók emellett lehetőséget kapnak önálló portfólió bemutatására 2015-öt követően az FMK 
irodalmi programjának keretében. Az FMK a pályaművekből kötet kiadását is tervezi. 

További információ: jat@fmkportal.hu, http://www.fmkportal.hu. 
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3. A NanoTudomány Nemzetközi Közössége – folytatva az elmúlt évek hagyományait – esszé-, rajz- és 
fotópályázatot hirdet középiskolásoknak és egyetemistáknak „Mert kutatni mindenki szeret...” 
címmel, kapcsolódva a Kutatók a Neten 2014 – IV. Kutatói Blog és Weboldal Találkozóhoz (2014. 
november 10-16.). 

Az idei pályázat azt a célt tűzte ki, hogy feltérképezze a középiskolások és kezdő egyetemisták 
körében legkedveltebb tudománynépszerűsítő programokat, internetes portálokat, rendezvényeket. A 
benyújtott pályaműveknek egy-egy, a pályázó érdeklődési körére jelentős hatást gyakorló, 
pályaválasztását befolyásoló tudománynépszerűsítő – az iskolai tanórákhoz szorosan nem kötődő – 
programot, rendezvényt vagy weboldalt kell bemutatnia. 
A pályázat két kategóriában zajlik: 

I. kategória: középiskolások (14 év felett) 
II. kategória: főiskolai/egyetemi hallgató 

A pályázat témái: 
1. tudománynépszerűsítő programmal, rendezvénnyel, weboldallal kapcsolatos szabadon választott 

témájú esszé. A témakörben a pályázat terjedelme I. kategóriában legalább 3 gépelt oldal, II. 
kategóriában legalább 5 gépelt oldal. 

2. rajzpályázat. A pályaművekhez maximum 1 gépelt oldalnyi magyarázatot kell mellékelni, mely 
részletezi a tudománynépszerűsítő program, rendezvény vagy internetes tartalomhoz történő 
kapcsolódást. 

3. fotópályázat. A pályaművekhez maximum 1 gépelt oldalnyi magyarázatot kell mellékelni, mely 
részletezi a tudománynépszerűsítő program, rendezvény vagy internetes tartalomhoz történő 
kapcsolódást. 

A fotókat, rajzokat és a szöveges pályázatokat elektronikus formában várjuk, beküldési határidő: 2014. 
október 31. 
A pályázati űrlapot a http://www.kutatok.net/palyazat címen lehet online kitölteni, a pályaműveket 
elektronikus úton az editor@nanopaprika.eu címre küldjék.  

A munkákat felkért szakmai zsűri értékeli, kategóriánként a legjobbnak ítélt első három 
helyezett tudománynépszerűsítő könyvjutalomban részesül. A legnívósabb pályamunkák feltöltésre 
kerülnek a Kutatók a Neten web- és Facebookoldalára. 
Kapcsolat: Kutatók a Neten 2014 – The International NanoScience Community, Web: 
http://www.kutatok.net, http://www.nanopaprika.eu. Kapcsolat: editor@nanopaprika.eu 
 
4. A Múzeum 1956 Emlékére Alapítvány pályázatot hirdet egyetemi és főiskolai hallgatók számára az 
1956-os forradalom és szabadságharc 58. évfordulója tiszteletére. 
 A pályázat célja az egyetemi hallgatókban felkelteni, ébren tartani és elmélyíteni az 1956-os 
nemzeti forradalom és szabadságharc története és szellemisége iránti érdeklődést. Az Alapítvány ezzel 
a pályázatával is elő kívánja segíteni, hogy 1956 történelmi szerepének ismerete és megítélése méltó 
helyet foglaljon el az utókor emlékezetében. 

A pályázók köre: egyetemek, főiskolák, határok nélkül 
A pályázat témája: az egyetem, főiskola akkori ifjúsági szervezetének (hivatalos-, vagy betiltott-, 
titokban működő szervezet, mint DISZ, KALOT, stb. határontúli is) 1956. október 24-i, a véres 
csütörtök utáni, pénteki ülésének valós, dokumentált, vagy képzelt „jegyzőkönyve” Jegyzőkönyv a 
………….. (szervezet neve) 1956. október 24-i üléséről címmel.  
A pályázatra jelentkezni az Alapítvány e-mail címén lehet, a jelentkezésről visszaigazolást küldünk. 
A dolgozatokat 2014. október 10-ig e-mailen és nyomtatott formában az Alapítvány címére kell 
eljuttatni.  
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A „Jegyzőkönyv” nyelve magyar, terjedelme ne haladja meg az A4-es papíron, 14-es betűvel 
írt 15 oldalt. Tartalmazhat idézeteket a hazai és világ rádió- és újsághíreiből, a kormányok, pártok, 
ellenzéki és nemzetközi szervezetek közleményeiből, fölhasználhatóak a korabeli valós- és rémhírek.   

Jelezni kérjük, ha a dolgozat már bemutatásra került valahol, vagy a bemutatását már tervezik. 
A beküldött anyagokat történészekből, irodalmárokból, az eseményeket átélt személyekből álló zsűri 
értékeli és rangsorolja.  

Eredményhirdetés és a pályadíjak átadása október 22-i budapesti II. kerületi ünnepi 
műsorunkon lesz. Az ünnepi ülés helyszínéről és időpontjáról a pályázóknak értesítést küldünk.  

Az I. – II – III. díj odaítélésének feltétele, hogy az előadók vállalják, rendezvényünk 
részeként bemutatják díjazott dolgozatukat. 
Beadási határidő: 2014. október 10. Eredményhirdetés és díjátadás: 2014. október 22. 
Pályadíjak: I. díj: 150 ezer Ft, II. díj: 100 ezer Ft, III. díj: 50 ezer Ft. 
További tájékoztatás: www.1956muzeum.hu, info@1956muzeum.hu. 
 
5. Azeri vendégkutatói felhívás. Részletek a http://www.arts.u-szeged.hu/informaciok-
btk/osztondijak-palyazatok/azeri címen. Határidő: 2014. december 15. 
 
6. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala ösztöndíjas foglalkoztatásra keres pályakezdőket. 
Az ösztöndíjas foglalkoztatás célja, hogy ennek keretében a pályakezdő diplomások a szakmai 
készségek megszerzése érdekében gyakorlati munkatapasztalatot szerezzenek, ezáltal nagyobb esélyük 
legyen a későbbi elhelyezkedésben. Részletek: http://www.arts.u-szeged.hu/informaciok-
btk/osztondijas/osztondijas-hirdetes 
 
 

Tudományos és PhD hírek 
 
1. PhD-védések: 

Bohács Krisztina (neveléstudomány) PhD-védésére 2014. szeptember 18-án 14 órai kezdettel kerül 
sor a Neveléstudományi Intézet PhD-szobájában. 

Draskóczy Eszter (irodalomtudomány) PhD-védésére 2014. szeptember 18-án 15 órai kezdettel 
kerül sor a TIK III. sz. szemináriumi termében. 

 
2. PhD-szigorlatok: 

Szabó Ágnes (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2014. szeptember 9-én került sor. A szigorlat 
eredménye: 100%. 

Kőhalmi Péter (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2014. szeptember 9-én került sor. A szigorlat 
eredménye: 100%. 

Rittling László (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2014. szeptember 25-én 14.30 órai 
kezdettel kerül sor J. Nagy László egyetemi tanár tanári szobájában. 

Döbör András (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2014. szeptember 29-én 10 órai kezdettel 
kerül sor J. Nagy László egyetemi tanár tanári szobájában. 

 
3. A Tudományterületi Doktori Tanács következő ülését 2014. szeptember 17-én 14 órai kezdettel 
tartja a Kari Tanácsteremben. 
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Aktuális pályázatok határidő-táblázata 
 

Határid ő Meghirdető A pályázat célja, címe Megjelenés helye 
2014. szept. 15. Visegrádi Alap Standard Grants Kurír 290. 

2014. okt. 5. Rákóczi Szövetség Ösztöndíj Kurír 296. 
2014. okt. 5. Cook Comm & MCC Komáromy Gábor Ösztöndíj Kurír 298. 
2014. okt. 10. Múzeum 1956 Emlékére Pályázat Kurír 298. 
2014. okt. 13. Fulbright Ösztöndíjak Kurír 292. 
2014. okt. 30. Japán Tanulm. NKK Ösztöndíj Kurír 297. 
2014. okt. 31. Nanotudomány Pályázat Kurír 298. 
2014. nov 15. FMK József Attila irodalmi pályázat Kurír 298. 
2014. nov 28. Hankuk Idegenny. E. Ösztöndíj Kurír 297. 
2014. dec. 1. Visegrádi Alap Small Grants Kurír 290. 
2014. dec. 15. AIDA Vendégkutatói felhívás Kurír 298. 

    
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. 

 


