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Hírek, információk 
 
1. A "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen" című Európai Uniós 
pályázat keretében a BTK Egyetem utcai épületének tetejére napelemeket helyeznek el. 
 A napelemek kihelyezésével összefüggő tetőfedési munkálatokat az ezzel megbízott Ferroép 
Zrt. munkatársai április 14-én megkezdték, az épület Batthyány utca felőli része felől. Mivel a 
kivitelezőknek az udvart anyagraktározási, anyagmozgatási, munkavégzési célból használniuk 
szükséges, ezért az érintett udvart balesetvédelmi okokból lezárják az épületben dolgozók és a 
hallgatók elől. 

A várható kellemetlenségekért elnézésüket kérjük. Megértésüket köszönjük. 
 
2. A Társadalomtudományi Intézetbe kiírt időközi BTK Kari Tanácsi Választás végeredménye, 
mely a 2015. április 1-2-3-án lezajlott választás és a megbízások elvállalását követően, 2015. április 
14-én az egyenlő szavazatszámot kapott póttagok közötti sorsolás eredményeképpen alakult ki. 
 

Tag: Dr. Feleky Gábor 
 
Póttagok: 

 Név 
1. póttag Dr. Sándor Klára 
2. póttag Dr. Pusztai Bertalan 
3. póttag Prof. Dr. Máté-Tóth András 

 
3. A Kari Tanács 2015. április 16-án megtartott 2014/2015. tanév VI. rendes tanácsülésének 
határozatai: 

A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (20 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja Szilágyi 
Zsófia meghívott egyetemi docens egyetemi tanári kinevezését a Magyar Irodalmi Tanszéken.  
(11/2015.) 

A Kari Tanács titkos szavazással (19 igen, 0 nem, 1 tartózkodom) támogatja Zsolnai Anikó  
egyetemi docens egyetemi tanári kinevezését a Neveléselmélet Tanszéken. (12/2015.) 
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A Kari Tanács titkos szavazással (19 igen, 0 nem, 1 tartózkodom) támogatja Molnár  Gyöngyvér 
egyetemi docens egyetemi tanári kinevezését az Oktatáselmélet Tanszéken. (13/2015.) 

A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (20 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja: 
– Simon József adjunktus egyetemi docensi kinevezését a Filozófia Tanszéken. (14/2015.) 
– Mayer Péter adjunktus egyetemi docensi kinevezését a Klasszika-Filológia és Neolatin 

Tanszéken. (15/2015.) 
– Zvara Edina adjunktus egyetemi docensi kinevezését a Kulturális Örökség és Humán 

Információtudományi Tanszéken. (16/2015.) 
– Cserjés Katalin  adjunktus egyetemi docensi kinevezését a Magyar Irodalmi Tanszéken. 

(17/2015.) 
– Molnár  Éva adjunktus egyetemi docensi kinevezését a Neveléselmélet Tanszéken. (18/2015.) 

A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (19 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja Sághy 
Miklós  adjunktus egyetemi docensi kinevezését a Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet 
Tanszéken. (19/2015.) 

A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (20 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja Gécseg 
Zsuzsanna egyetemi docens intézetvezetői megbízását a Romanisztika Intézetbe 2 évre, 
2015.07.01-2017.06.30-ig. (20/2015.) 

A Kari Tanács titkos szavazással (19 igen, 0 nem, 0 tartózkodom, 1 érvénytelen) támogatja Prof. 
Kocsis Mihály egyetemi tanár intézetvezetői megbízását a Szláv Intézetbe 5 évre, 2015.07.01-
2020.06.30-ig. (21/2015.) 

A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (20 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja Feleky 
Gábor egyetemi docens intézetvezetői megbízását a Társadalomtudományi Intézetbe 2 és fél 
évre, 65. életévének betöltéséig, 2015.07.01-2017.11.29-ig. (22/2015.) 

A Kari Tanács titkos szavazással (18 igen, 2 nem, 0 tartózkodom) támogatja Szántó Richárd 
egyetemi docens intézetvezetői megbízását a Történeti Intézetbe 3 évre, 2015.07.01-2018.06.30-
ig. (23/2015.) 

A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (20 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja: 
– Prof. Zimonyi István egyetemi tanár tanszékvezetői megbízását az Altajisztikai Tanszékre 3 

évre, 2015.07.01-2018.06.30-ig. (24/2015.) 
– Sipőcz Katalin egyetemi docens tanszékvezetői megbízását a Finnugor Nyelvtudományi 

Tanszékre 5 évre, 2015.07.01-2020.06.30-ig. (25/2015.) 
– Zsolnai Anikó egyetemi docens tanszékvezetői megbízását a Neveléselmélet Tanszékre 3 évre, 

2015.07.01-2018.06.30-ig. (26/2015.) 
– Horváth Géza egyetemi docens tanszékvezetői megbízását a Német Irodalomtudományi 

Tanszékre 1 évre, 2015.07.01-2016.06.30-ig. (27/2015.) 
– Korom Erzsébet egyetemi docens tanszékvezetői megbízását az Oktatáselmélet Tanszékre 3 

évre, 2015.07.01-2018.06.30-ig. (28/2015.)  
A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (19 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja Prof. 

Vidákovich Tibor  egyetemi tanár tanszékvezetői megbízását a Pedagógiai Értékelés és Tervezés 
Tanszékre 3 évre 2015.07.01-2018.06.30-ig. (29/2015.) 

A Kari Tanács titkos szavazással (19 igen, 0 nem, 1 tartózkodom) támogatja Füzi Izabella egyetemi 
docens tanszékvezetői megbízását a Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszékre 5 évre, 
2015.07.01-2020.06.30-ig. (30/2015.) 

A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (20 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) elfogadja: 
– az SZTE Bölcsészettudományi Karának a tantermek használatáról és elnevezéséről szóló 

irányelveit (31/2015.) 
– az SZTE Bölcsészettudományi Karának Belső Tudományos Pályázati Szabályzatát (32/2015.) 
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4. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara 3 479 000 forint támogatást nyert az 
NTP-OTDKR-14 kódszámú tehetséggondozó pályázat keretében. A támogatást a XXXII. OTDK-n 
részt vevő hallgatók nevezési és részvételi díjainak fedezésére fordítjuk. 
 
5. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának diákkörei 1.1 millió forint 
támogatást nyertek az NTP-TDK-13 kódszámú tehetséggondozó pályázat keretében. A 
pályázatban tervezett tevékenységek (kiadványok, hallgatói kutatás, tudományos ülések, 
tanácskozások) megvalósításával a kari tudományos diákköri munkában résztvevő tehetséges 
hallgatók munkáját igyekszünk segíteni. 
 
 

Személyi hírek 
 
1. Az Európai Latin-Amerikanista Történészek Társasága (AHILA) legutóbbi közgyűlésén Anderle 
Ádám professor emeritust (Hispanisztika Tanszék) az AHILA „tiszteletbeli tagjává” (socio 
honorario) választotta. Anderle Ádám alapítása óta az AHILA tagja, az évtizedek során több 
tisztséget is betöltött, 1987 és 1990 között a Társaság elnöke is volt. 
 
2. Glässer Norbert, az SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék adjunktusa, az 
MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport ösztöndíjas munkatársa, Scheiber Sándor-díjat kapott. 

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR-ZSE) néhai vezetőjének emlékére alapított 
elismerést minden évben azok kaphatják meg, akik a hebraisztika, judaisztika, zsidó vallás és az 
oktatás, valamint a zsidó és nem zsidó emberek közötti párbeszéd és tolerancia előmozdításáért - a 
magyar kultúra szolgálatában - kimagasló munkát végeztek. Voigt Vilmos, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem professzor emeritusa, a Scheiber Sándor-díj kuratóriumának tagja, Glässer 
Norbertről szóló laudációjában elmondta, hogy a kitüntetett az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató 
Csoport keretében a hazai zsidó sajtót kutatja, a zsidó vallási kultúra vizsgálata terén Scheiber 
hagyományait folytatja, intenzív tudományszervező és ismeretterjesztő tevékenységet végez. 
 
 

Rendezvények, konferenciák, előadások 
 

1. Sikeresen lezajlott a Horváth István Károly Latin Nyelvi és Ókortudományi  Verseny döntője. A 
Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszék által immár 11. alkalommal megrendezett versenyre 25 
középiskolából első és második kategóriában 314 nevezés érkezett. A 2015. március 21-én 
megrendezett döntőbe 38 első és 18 második kategóriás versenyző jutott be. 

A döntőt megtisztelte jelenlétével Karunk Dékánja, Szajbély Mihály, Horváth István Károlyné, 
a verseny névadója, egyetemünk egykori tanára, Horváth István Károly özvegye, illetve a Klasszika-
Filológiai Tanszék volt tanszékvezetője, Tar Ibolya is. 

A döntőn résztvevő valamennyi diáknak és felkészítő tanáraiknak egyaránt szívből gratulálunk.  
A verseny hivatalos végeredményét megtalálhatják a http://www2.arts.u-szeged.hu/cla/HIK/index.htm 
honlapon. 
 
2. Csikós Zsuzsanna docens (Hispanisztika Tanszék) vendégoktatói látogatást tett a spanyolországi 
Huelvai Egyetemen március 17. és 22. között, melynek keretében az egyetem Magyar Tanulmányok 
Központjában előadást tartott "Historia de las relaciones literario-culturales entre Hungría y 
América Latina" címmel. 
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3. A Hispanisztika Tanszék több oktatója és hallgatója is részt vett április 10. és 11. között 
Budapesten a Cervantes Intézet és a Magyarországi Spanyoltanárok Szövetsége által szervezett III. 
Spanyol Didaktikai Napokon. A szakmai műhelyek keretében Jancsó Katalin adjunktus előadást 
tartott az alábbi címmel: "El mosaico cultural latinoamericano. Propuesta didáctica para desarrollar 
la competencia intercultural". 
 
4. Az SZTE BTK Ókortörténeti Tanszék és a Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat közös 
szervezésében zajló Közéleti és politikai viszonyok az antik világban című előadássorozat két 
újabb előadása: 

– 2015. április 15. 17 óra Hamvas Endre PhD: A közjó fogalma - Cicero, Seneca és a 
modernitás; 

– 2015. április 29. 17 óra Gönczi Gergő (PhD hallgató, Történelemtudományi Doktori Iskola, 
Antikvitás Program) Erények és spártai minták a platóni államban. 

Helyszín: Nemzetiségek Háza, Szeged, Osztróvszky u. 6. 
 
5. Csíkos Csaba, a Pedagógiai Értékelés és Tervezés Tanszék docense 2015. március 23-27. között 
Hobartban részt vett az IGPME (International Group for the Psychology of Mathematics Education) 
szervezet éves konferenciája tudományos programbizottságának ülésén. Jövőre Szeged rendezi a 
jubileumi, 40. PME-konferenciát.  
 
 

Könyvespolc 
 
1. Megjelent Kasza Péternek, a Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszék adjunktusának Egy 
korszakváltás szemtanúja. Brodarics István pályaképe című kötete. A könyv a pécsi Kronosz Kiadó és 
a Magyar Történelmi Társulat gondozásában a Sziluett, Korszerű Történelmi Életrajzok című sorozat 
ötödik köteteként látott napvilágot.  
 
2. Laia Serret Prunera katalán lektor (Hispanisztika Tanszék) elnyerte a barcelonai Godall Edicions 
kiadó "El catalá pel món" elnevezésű díját "Camí de casa" című novellájával, mely ez év folyamán 
nyomtatásban is megjelenik. A díjat olyan írásoknak ítélik oda, amelyek katalán nyelvtanárok bel- és 
külföldön szerzett tapasztalatait dolgozzák fel. 
 
 

Tudományos és PhD hírek 
 
1. PhD-védések: 

Lengyel Zoltán (irodalomtudomány) PhD-védésére 2015. március 27-én került sor. A védés 
eredménye: 96%. 

Jelencsik-Mátyus Kinga (nyelvtudomány) PhD-védésére 2015. április 23-án 10 órai kezdettel kerül 
sor a BTK Kari Konferenciatermében.  

Tóth Csilla (nyelvtudomány)  PhD-védésére 2015. április 24-én 11 órai kezdettel kerül sor a BTK 
Kari Konferenciatermében.  

Polenyák Ivett (történelemtudomány) PhD-védésére 2015. április 29-én 11 órai kezdettel kerül sor a 
BTK Kari Konferenciatermében. 

Komlósi Boglárka (nyelvtudomány) PhD-védésére 2015. május 14-én 11 órai kezdettel kerül sor a 
BTK Kari Konferenciatermében. 
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2. PhD-szigorlatok: 
Janurik Boglárka (nyelvtudomány) PhD-szigorlatára 2015. május 14-én 15.30 órai kezdettel kerül 

sor Bakró-Nagy Marianne egyetemi tanár tanári szobájában 
Vida Beáta (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2015. május 26-án 10 órai kezdettel került sor  

Makk Ferenc egyetemi tanár tanári szobájában. 
 

3. A BTK Doktori Tanácsa 2015. május 21-én 14 órai kezdettel a SZTE BTK Kari Tanácstermében 
(Szeged, Egyetem u. 2. II. emelet) tartja következő ülését.  
 
4. A 3 éves PhD-képzés jelentkezési határideje 2015. május 15. 
 
 

A Kar pályázatai 
 

1. Ettől az évtől kezdve újra lehetőség nyílik kari támogatás igénylésére különböző tudományos 
tevékenységek megvalósításához. Az e félévre rendelkezésre álló pályázható összeg 1,5 millió forint. 
A pályázás feltételeiről a Kar tudományos pályázati szabályzata tájékoztat (http://www.arts.u-
szeged.hu/karunkrol/szabalyzatok). 

A Kar továbbra is automatikusan támogatja habilitációs és MTA doktora cím megszerzésével 
kapcsolatos eljárási díjak kifizetését; konferenciarészvétel, kötetkiadás támogatására egyéb kari forrás 
nem áll rendelkezésre. 

A pályázatok beadási határideje: 2015. április 30.; helye: Dékáni Hivatal. Az elbírálás 
várható határideje: május 15. 
 
 

Pályázatok 
 
1. A Stipendium Hungaricum Magyarország Kormánya által, a „keleti és déli nyitás” külpolitikája 
jegyében alapított ösztöndíjprogram. A programot a 81/2015. (III. 31.) Kormányrendelettel módosított 
285/2013. (VII. 26.) Kormányrendelet hívta életre. 

A Stipendium Hungaricum program oktatáspolitikai célja, hogy az Európai Unió valamint az 
Európai Felsőoktatási Térség irányelveivel összhangban elősegítse a magyar felsőoktatás 
nemzetköziesítését, minőségfejlesztését, erősítse a magyar tudományos elit nemzetközi kapcsolatait, 
növelje a felsőoktatási intézménynek kulturális sokszínűségét és népszerűsítse a világban a 
versenyképes magyar felsőoktatást. 

A program külpolitikai és gazdasági céljai, hogy megalapozza a hazánkban végzett külföldi 
hallgatók személyes és szakmai kötődését Magyarországhoz, potenciálisan elősegítve a magyar 
sajátosságok és érdekek hazájuk elitjének körében történő megismertetését/megértetését, megalapozva 
ezáltal az adott országban hazánk gazdasági kapcsolatai fejlesztéséhez, piacra jutási törekvései 
támogatásához szükséges kapcsolati tőkét. Nem elhanyagolható tényező, hogy a külföldi hallgatók 
jelenléte az adott város és régió gazdasági fejlődését is pozitívan befolyásolja. 

A program mindemellett hozzájárul a magyar kultúra, a magyar nyelv népszerűsítéséhez is, 
mivel a hallgatók egy része egyéves előképzést követően magyar nyelven kezdi meg tanulmányait. 
A program két részből áll: 
1. Egyéni pályázatok: Stipendium Hungaricum Ösztöndíjak 
Magyarország és a partnerországok oktatásért felelős minisztériumai közötti nemzetközi 
megállapodások alapján az egyes partnerországok meghatározott számú kvótára jelölhetnek leendő 
hallgatókat Stipendium Hungaricum ösztöndíjra. A hallgatók a megállapodásban rögzített 
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tudományterületeken, rész- vagy teljes képzésen vehetnek részt alap-, mester- vagy doktori szinten és 
felsőoktatási előkészítő tanulmányokon, ha felvételt nyernek az adott intézmény képzésére. További 
információ: www.stipendiumhungaricum.hu 
2. Intézményi pályázatok: Képzések és felsőoktatási előkészítő tanulmányok 
A Stipendium Hungaricum Ösztöndíjra jelentkező hallgatók csak olyan alap-, mester- vagy doktori 
képzésekre és felsőoktatási előkészítő tanulmányokra nyerhetnek felvételt, amelyekre vonatkozóan a 
felsőoktatási intézmények sikeres pályázatot nyújtottak be Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok 
fogadására.  
A Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok fogadására sikeresen pályázó intézmények képzésenként 
meghatározott hallgatói kapacitással pályáznak. A kapacitás szerinti hallgatói allokációról a hallgatói 
jelentkezések, a küldő partnerország jelölési rangsora, valamint az intézmény felvételi rangsora 
szerint, a hallgatói sokszínűség elvét figyelembe véve, a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma dönt. 
A Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok fogadására sikeresen pályázó intézmények a fogadott 
ösztöndíjasok után önköltség-térítésben részesülnek. Egy-egy képzés önköltségét az intézmény a 
képzési pályázatban sávosan adja meg. 
A Stipendium Hungaricum programban kizárólag Magyarországon akkreditált állami vagy egyházi 
fenntartású felsőoktatási intézmények képzései vehetnek részt. 
A képzési pályázatokat tekintve olyan, a magyar képzési rendszerbe tartozó alap-, mester- (osztatlan) 
és doktori képzéssel lehet pályázni 

– amelynek magyarországi akkreditációja megtörtént 
– és amely képzés idegen nyelven történő indítását az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vette (a 

képzés idegen nyelven történő indításának regisztrációját legkésőbb 2015. szeptember 1-jéig be 
kell mutatnia az intézménynek), 

– amennyiben az intézmény az idegen nyelven indítandó képzésre a működési engedélye alapján 
elegendő kapacitással rendelkezik. 

A felsőoktatási előkészítő pályázatok esetében a Balassi Intézet mellett a felsőoktatási intézmények is 
részt vehetnek. A Tempus Közalapítvány pályázati felhívást tett közzé a felsőoktatási intézmények 
részére a programban való részvételre a 2015/16-os és a 2016/17-es tanévben. A pályázati űrlapminta 
csak tájékoztatási célt szolgál, a pályázatot online kell benyújtani a 
http://www.stipendiumhungaricum.hu/intezmenyipalyazat oldalon. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 30. 12:00. A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a 
shkepzes@tpf.hu e-mail címen tehetik fel. További információ: 
http://www.tpf.hu/palyazatok/2962/stipendium-hungaricum 
 
 

Kari Kurír 
A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hírlevele 

Kiadja az SZTE BTK Dékáni Hivatala 
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Aktuális pályázatok határidő-táblázata 
 

Határid ő Meghirdető A pályázat célja, címe Megjelenés helye 
2015. ápr. 30. Novofer Gábor Dénes ösztöndíj Kurír 305. 
2015. ápr. 30. Magyarország kormánya Stipendium Hungaricum Kurír 307. 
2015. máj. 1. Litera Kritikapályázat Kurír 305. 
2015. máj. 15. OMAA Oktatói/kutatói ösztöndíj Kurír 304. 
2015. máj. 18. Fulbright Hallgatói ösztöndíj Kurír 306. 
2015. máj. 18. Fulbright Hubert Humphrey ösztöndíj Kurír 306. 
2015. jún. 15. CEEPUS Mobilitási pályázat Kurír 304. 
2015. okt. 7. Fulbright Oktatói ösztöndíj Kurír 306. 
2015. okt. 30. OMAA Oktatói/kutatói, PhD, projekt ösztöndíj Kurír 304. 
2015. okt. 31. CEEPUS Mobilitási pályázat Kurír 304. 
2015. nov. 30. CEEPUS Mobilitási pályázat - freemover Kurír 304. 
2015. dec. 15. OMAA Oktatói/kutatói ösztöndíj Kurír 304. 

    
Folyamatos OMAA Rövid kutatói ösztöndíj Kurír 304. 
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. 

 


