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Személyi hírek 
 
1. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara mély fájdalommal és megrendüléssel 
tudatja, hogy Prof. Dr. Koszta László, a BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti 
Tanszékének vezetője, a Kar korábbi dékánhelyettese, a Történelemtudományi Doktori Iskola 
nagytiszteletű vezetője, akadémiai doktor, egyetemi tanár, a középkori magyar történelem és a 
magyar egyháztörténet tudományterületeinek nemzetközi rangú és hírű tudósa, több nemzetközi és 
hazai szaktudományi társaság, testület, szakbizottság, kutatócsoport, kuratórium és 
szerkesztőbizottság széles körben elismert tagja, illetve vezetője, tehetséges tudósnövendékek 
felelős mestere, az egyetemi és a tudományos közélet mértékadó, nagy formátumú alakja életének 
53. évében, 2015. július 18-án súlyos betegség következtében váratlan hirtelenséggel örökre 
eltávozott tőlünk. Halálával pótolhatatlan veszteség érte Karunkat. Temetésére 2015. július 24-én 
került sor a szegedi Alsóvárosi Temetőben. Emlékét kegyelettel megőrizzük. 
 
2. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara szomorúan tudatja, hogy Dr. Duró Lajos, 
a Pszichológiai Intézet nyugalmazott oktatója, a JATE Pszichológia Tanszékének 1970 és 1990 közötti 
vezetője 2015. július 23-án, életének 87. évében méltósággal viselt súlyos betegség következtében 
elhunyt. A Kar és az Intézet egykori és jelenlegi hallgatói, oktatói osztoznak a család és a kollégák 
gyászában. Hamvait augusztus 7-én 13 órakor helyezik örök nyugalomra az Alsóvárosi Temetőben. 
 
 

Hírek, információk 
 
1. A Kristó Gyula Alapítvány kuratóriuma  2015. június 11-én tartott ülésén elfogadta a 2014-es 
évre vonatkozó éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet. A beszámoló megtekinthető: 
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses 
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Tudományos és PhD hírek 
 
1. PhD-szigorlat: 

Gaál Zsuzsanna (nyelvtudomány) PhD-szigorlatára 2015. július 8-án került sor. A szigorlat 
eredménye: 100%. 

 
2. PhD-védések: 

Csetényi Korinna (irodalomtudomány) PhD-védésére 2015. augusztus 25-én 11 órai kezdettel kerül 
sor a BTK Kari Konferenciatermében. 

 
3. A Tudományterületi Doktori Tanács 2015. június 25-én tartotta soron következő ülését. 

1. Fokozatszerzési eljárás lezárása: 
Történelemtudomány: Povedák Kinga PhD-fokozatszerzési eljárását 8 igen szavazattal lezárta. 

2. Új eljárás indítása: 
 Nyelvtudomány:  Gaál Zsuzsanna és  Ránki Sára PhD-fokozatszerzési eljárás iránti kérelmét 8 
igen szavazattal egyhangúlag támogatta és kijelölte számukra a szigorlati bizottság összetételét. 
Neveléstudomány: Kékes-Szabó Marietta és  Rokszin Adrienn Aranka PhD-fokozatszerzési 
eljárás iránti kérelmét 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta és kijelölte számukra a 
szigorlati bizottság összetételét. 
Irodalomtudomány: Balázs Péter PhD-fokozatszerzési eljárás iránti kérelmét 8 igen szavazattal 
egyhangúlag támogatta és kijelölte számára a szigorlati bizottság összetételét. 
Filozófiatudomány: Rembeczki Eszter PhD-fokozatszerzési eljárás iránti kérelmét 8 igen 
szavazattal egyhangúlag támogatta és kijelölte számára a szigorlati bizottság összetételét. 

3. Védési bizottság elfogadása: 
Nyelvtudomány: Mus Nikolett és Rauzs Orsolya védési bizottságának összetételét 8 igen 
szavazattal egyhangúlag támogatta. 
Irodalomtudomány: Borsodi László és Csetényi Korinna védési bizottságának összetételét 8 igen 
szavazattal egyhangúlag támogatta. 

4.  Halasztási kérelem: 
Neveléstudomány: Szabó-Balogh Virág kérésének megfelelően a dolgozat benyújtásához 1 év 
halasztást engedélyezett 8 igen egyhangú szavazattal  

5. A Phd-ösztöndíjas keretfelosztást 8 igen egyhangú szavazattal elfogadta. 
6. Az Alkalmazott Nyelvtudományi Doktori alprogram módosítására beérkezett javaslatokat 8 igen 

egyhangú szavazattal elfogadta. 
 
 

Pályázatok 
 
1. A MAZSIHISZ pályázatot hirdet a bölcsészettudományi karok hallgatóinak számára. A pályázat 
célja olyan egyetemi hallgatók tudományos munkájának elismerése és további kutatásainak bátorítása, 
akik zsidó történelemmel, kultúrával szeretnének foglalkozni. A pályázaton alapképzésben, 
mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben és doktori képzésben tanuló hallgatók egyaránt részt 
vehetnek. 
Pályázati témák és leírásuk 
A magyar zsidók és a 21. század – a magyar zsidóság útjai, szerepei és kérdései 

A dolgozatban azoknak a kérdéseknek a megfogalmazását és esetleges megválaszolását várjuk, amelyek 
a magyar zsidóságot jelenleg érinthetik, beleértve a társadalmi, kulturális kérdéseket, de a modern 
életformával kapcsolatos kérdéseket is, mint például a virtuális és tömegkommunikációs fejlődés hatását, 
az internetes közösségek szerepét, a divatot, a szórakozási lehetőségeket is. Milyen társadalmi, vallási, 
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kulturális kihívásokkal szembesül a magyar zsidóság a 21. században? Hogyan élheti meg zsidóságát, 
miként építheti be a 21. század társadalmi és technikai vívmányait életébe? Milyen speciális, zsidó 
válaszokkal gazdagíthatja a társadalmi és kulturális életet, a populáris kultúrát? 

Zsidó múzeumok a 21. században – nemzetközi tapasztalatok 
Az elmúlt években több új zsidó múzeum nyílt Európában és Európán kívül (Varsó, Washington, 
Moszkva), és több múzeum állandó kiállítása is megújult. A dolgozatban a tapasztalatok bemutatására, 
összegzésére és az eredmények elemzésére lehet kísérletet tenni. Mire összpontosítanak az új múzeumok 
és kiállítások? A modern muzeológia és a modern technológiák hogyan segíthetik a zsidó történelem, 
kultúra és hagyomány bemutatását? Miként próbálják az intézmények közel hozni a kortárs közönséghez 
a zsidó hagyományt, hogyan próbálják megszólítani a különböző csoportokat, zsidókat és nem zsidókat, 
gyerekektől az idős korosztályig? A bemutatás módjaiban mennyire érvényesülnek a helyi specialitások, 
az egyes országok eltérő kulturális és történelmi hagyományai? 

„A nagy őrület” – Az első világháború zsidó krónikásai 
2014-2018 között emlékezünk az első világháború eseményeire. A világháború számos író, költő 
munkásságában felbukkant, közöttük zsidó szerzők írásaiban is. A magyar vagy magyar gyökerű szerzők 
közül például Szomory Dezső vagy a később izraeli költővé váló, de az első világháborúban a Monarchia 
hadseregében harcoló, Ady-tanítvány Avigdor Hameiri is feldolgozta a világháború tapasztalatait. 
Hogyan élték meg a háborút a zsidó Európa-szerte, a front különböző oldalain, miben hasonlítottak és 
különböztek a fronton és a hátországban szerzett tapasztalataik, és miként öntötték mindezt irodalmi 
formába? A dolgozat témája lehet egy szerző világháborús írásának vagy írásainak elemzése, több szerző 
műveinek összehasonlító elemzése, de irodalmi művek vizsgálata mellett, összehasonlításképpen 
képzőművészeti, színpadi és zenei alkotásokkal is lehet foglalkozni. 

Formai, bibliográfiai, hivatkozási követelmények 
– A dolgozatok terjedelme: minimum 30 ezer maximum 60 ezer karakter 
– Másfeles sortáv, Times New Roman 12-es betűtípus 
– Hivatkozások és irodalomjegyzék: APA rendszere alapján. Részletes leírás: 

http://emc.elte.hu/~gacsanna/acadwr/jegy.html 
– A címlapon a következő információk szerepelhetnek: a dolgozat címe, jelige és dátum. 
– A címlapon és a dolgozaton nem jelenhet meg sem a pályázó nevét, sem a felsőoktatási 

intézmény neve, és semmilyen egyéb, személyére utaló adat. 
A pályázati anyag tartalma 

– Jeligével ellátott dolgozat 
– Idegen nyelvű összefoglaló 1500-2000 karakter terjedelemben, angol, német, héber, olasz, 

spanyol, francia, olasz vagy orosz nyelven. Egyéb idegen nyelveken csak akkor, ha a téma 
specialitása ezt igazolja 

A pályázat benyújtásának határideje és módja 
A dolgozatokat kinyomtatva vagy CD-n, postán vagy személyesen lehet a MAZSIHISZ címére 

(Elnöki Titkárság, Rózsa Katalin, MAZSIHISZ, 1075 Budapest, Síp u. 12. 5. postafiók 333) 
eljuttatni. Határidő: 2015. július 31. 

A pályázat elbírálása 
A jeligés dolgozatokat a MAZSIHISZ által felkért neves egyetemi tanárok és kutatók, valamint a 

MAZSIHISZ vezetése bírálja el. A díjazottakat a díjátadás időpontjáról és helyszínéről levélben 
értesítjük, az eredményeket és a díjátadó helyszínét és dátumát a honlapon és a sajtóban is 
közöljük. A három témát együtt bíráljuk el. 

Díjak 
Első díj: 100 ezer forint és egy főre szóló izraeli repülőjegy, oklevél és egy évig meghívó a 

MAZSIHISZ által szervezett kulturális-tudományos eseményekre Második díj: 70 ezer forint, 
egy évig meghívó a MAZSIHISZ által szervezett kulturális-tudományos eseményekre 

Harmadik díj: 30 ezer forint, oklevél, egy évig meghívó a MAZSIHISZ által szervezett kulturális-
tudományos eseményekre 



Kari Kurír 311. 

 4

Negyedik-hatodik díj: 20-20 ezer forint értékű könyvvásárlási utalvány, egy évig meghívó a 
MAZSIHISZ által szervezett kulturális-tudományos eseményekre 

Bővebb információ: http://www.mazsihisz.hu 
 
2. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt 
pályázatot hirdet a 2015/2016. tanév őszi és tavaszi félévre „Út a diplomához” ösztöndíj- és 
önköltség-támogatási programban való részvételre. 
A pályázatok beadása 2015. augusztus 1-jétől folyamatos. Az első beadási határidő 2015. augusztus 
31. a végső beadási határidő: 2015. október 31. 
További információk: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/ut_a_diplomahoz1/ 
 
 

Kari Kurír 
A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hírlevele 

Kiadja az SZTE BTK Dékáni Hivatala 
Felelős kiadó: Prof. Dr. Szajbély Mihály dékán 

Felelős szerkesztő: Pereszlényi Gábor pályázati referens 
Következő lapzárta: 2015. augusztus 25. 

 
 

Aktuális pályázatok határidő-táblázata 
 

Határid ő Meghirdető A pályázat célja, címe Megjelenés helye 
2015. júl 31. MAZSIHISZ Pályázat Kurír 311. 
2015. aug 31. EMET Út a diplomához Kurír 311. 
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. 

 


