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Személyi hírek
1. Bernáth Árpád (Német Irodalomtudományi Tanszék) 2015. október 8-án a Petőfi Irodalmi
Múzeumban megrendezésre került Mikszáth konferencia keretében ünnepélyes keretek között
átvette a Toldy-díj kutatói kategóriáját.

Rendezvények, konferenciák, előadások
1. A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében, november 18-án (szerdán) 14 órai
kezdettel kerül sor a Kar három új egyetemi tanárának a bemutatkozó előadására az Auditorium
Maximumban. Részletek: http://www.arts.u-szeged.hu/hirek/esemenynaptar/professzorok-eloadasai
2. Illés Imre Áron (Ókortörténeti Tanszék) „Döntéshozatal a Római Birodalom városaiban” című
előadásával folytatódik a Közéleti és politikai viszonyok elnevezésű előadássorozat az SZTE
Ókortörténeti Tanszék és a Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. Az előadás
2015. október 21-én 17 órakor kezdődik a Nemzetiségek Házában (Szeged, Osztrovszky u. 6.).
3. Porció Tibor (Vallástudományi Tanszék) a Budapesten megrendezett "The Role of Religion in
Turkic Culture" című nemzetközi konferencián (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, szeptember 9-11.)
az alábbi előadással vett részt: "The Meanings of čxšapt and Related Terms as Found in Old Uygur
Religious Literature".
4. A Szegedi Tudományegyetem Altajisztikai Tanszékén működő SzTE-MTA Turkológiai
Kutatócsoport és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
szervezésében 2015. szeptember 9-11. között került megrendezésre a „The Role of Religions in the
Turkic Culture 2015 (RRTC 2015)” című nemzetközi konferencia. A konferencián számos neves
külföldi és hazai tudós vett részt.
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5. A 2015. augusztus 2. és 7. között Bécsben a Nemzetközi Neolatin Társaság (IANLS) által
megrendezett tudományos konferencián (Contextus neolatini) a Klasszika-Filológiai és Neolatin
Tanszék munkatársai közül részt vett Kasza Péter (előadásának címe: Centers of Humanist Networks
in Hungary), Lázár István (előadásának címe: Rhetorica et historia. Descriptio Matthiae, regis
Jungarorum in operibus Antonii Bonfini)), Sörös Borbála (előadásának címe: Paolo Giovios Elogium
als Vorbild von Antun Vrancic), valamint Szörényi László (előadásának címe: Orationes sollennes de
Sancto Ladislao habitae et discipuli Hungari Universitatis Viennensis).
6. A Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék 2015. augusztus 26-28. között immár harmadik
alkalommal rendezte meg Sapiens Ubique Civis III. című nemzetközi phd-s és posztdoktori
konferenciáját. A konferencián több mint harminc előadás hangzott el. A konferencia előadásait
szokásos szigorú szerkesztési elveinek megfelelően az Akadémiai Kiadó Acta Antiqua Academiae
Scientiarum Hungaricae című idegennyelvű folyóirata jelenteti meg a jövő év folyamán.
Kasza Péter adjunktus (Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék) az alábbi plenáris előadást
tartotta: On the Track of an Edition. New Theory to the Birth of Stephanus Brodericus’ Historia
verissima.
Nagyillés János tanszékvezető docens (Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék) az alábbi
plenáris előadást tartotta: Crime and Punishment: Collective and Individual Guilt in Lucan’s Pharsalia.
7. A Szegedi Tudományegyetem és a kanadai Manitoba Egyetem együttműködésének keretében
október 1 - 3. között került megrendezésre Szegeden az ötödik Manitoba - Szeged Partnerségi
Kollokvium "Discovering the Americas" címmel, melyen előadást tartott az SZTE BTK több
oktatója: Szőnyi György Endre, Cristian Réka Mónika, Kürtösi Katalin, Vajda Zoltán, Petrovics
István, Berta Tibor, Kökény Andrea, Dragon Zoltán, Jancsó Katalin, Tóth Zsófia Anna és Lénárt
András.
8. A Hispanisztika Tanszék szervezésében "Kihívások a spanyol nyelv oktatásában" címmel
szakmai továbbképzésre került sor szeptember 26-án az SZTE BTK-n a TÁMOP-4.2.1. D projekt
«A társadalmi innováció feltételeinek feltárása a tudás-alapú ipart támogató szolgáltatások
fejlesztése» című programja keretében. A Tanszék oktatói (Berta Tibor, Jancsó Katalin, Praefort
Veronika, Marcos de la Juana Espinoza) által tartott előadásokra és gyakorlatokra Magyarország
számos közoktatási intézményéből közel 60 nyelvtanár érkezett.
9. Az SZTE Germán Filológiai Intézete és Médiatudományi Intézete, az ELTE Germanisztikai
Intézete , a Bécsi Egyetem Európai és Összehasonlító Nyelv- s Irodalomtudományi Intézete, az
SZTE Kulturális Irodája "Wien – Budapest – Szeged. Eine Ringstraßen-Tagung" címmel 2015.
szeptember 30. és október 02. között nemzetközi konferenciát rendezett. A program keretében
szeptember 30-án a TIK-ben sor került a "150 éves a bécsi Ringstraße" című kiállítás megnyitójára,
továbbá Darvasi László, Szilasi László és Zádor Éva felolvasó estjére.
10. A Domonkos Rend megalapításának 800. évfordulója nyitó rendezvényeként „A Szent Domokos
Rend és a kunok” címmel Barna Gábor (Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék) konferenciát
szervezett 2015. szeptember 18-án Kunszentmártonban, melyen előadást tartott Kovács Szilvia
történész (MTA-SZTE Turkulógiai Kutatócsoport), Pálóczi Horváth András régész (Károli Gáspár
Református Egyetem), Hatházi Gábor régész (EMMI Múzeumi Főosztály), Baski Imre nyelvész,
turkológus (ELTE), valamint Zágorhidi-Czigány Balázs történész-néprajzos (Vas Megyei
Kormányhivatal), Szovák Kornél medievista (PPKE), Török József történész (PPKE Hittudományi
Kar) és Haader Lea nyelvtörténész (MTA BTK Nyelvtudományi Intézet).
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11. Varga Sándor (Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék) 2015 szeptember 18-án előadást
tartott „A táncfolklorisztikai kutatások módszertanához –Tapasztalatok és ötletek” címmel a Kárpátmedencei néprajzos hallgatók találkozóján, Balatonakaliban.
12. 2015. szeptember 23-án Barna Gábor (Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék)
elnökletével pálos rendtörténeti konferencia volt a Gál Ferenc Főiskolán Gyöngyössy Gergely:
Decalogus című művének közeli magyar nyelvű megjelenése kapcsán, amelyen előadott Prokopp
Mária művészettörténész (ELTE), Sarbak Gábor (irodalomtörténész, MTA Fragmentumkutató
Csoport), Szabó Ádám doktorandusz (GFF), a Decalogus fordítója, Janusz Zbudniewek OSPPE
(Varsó) és Horváth Gábor történész (GFF).
13. 2015. október 6-án Varga Sándor (Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék) elnök
vezetésével tartotta a Magyar Etnokoreológiai Társaság az ez éves közgyűlését. A közgyűlés elfogadta,
hogy 2016 májusában megrendezzük a "Néptánc a médiában" c. konferenciát, melynek a Néprajzi és
Kulturális Antropológiai Tanszék társrendezője lesz.
14. 2015. szeptember 29-én az Altajisztikai Tanszék oktatói részt vettek a Magyar Tudományos
Akadémián megrendezett "A Nagy sztyeppek hagyományos államiságának a folytonossága, az 550
éves Kazah Kánság" című, a Kazah Nagykövetség által szervezett nemzetközi tudományos
konferencián, ahol a következő előadásokat tartották:
Zimonyi István: Kipcsak és mongol hadjáratok Kelet-Európában/Kelet-Európa ellen
Ivanics Mária: Az Özbeg Ulusz nemzetségi jegyei
Mukusheva Raushangul: A Kazah Kánság irodalma.
Ótott-Kovács Eszter: A magyar nyelv kun jövevényszavai.
15. Büky László (Magyar Nyelvészeti Tanszék) előadást tartott Pécelen, a Ráday-kastélyban Deme
László életéről és munkásságáról a Mondolat-konferencián 2015. szeptember 25-én.
Ugyanő tartott előadást "A megszólítások rendszere Füst Milán Negyedik Henrik című
drámájában” címmel a XIII. nemzetközi szemiotikai konferencián (2015. szeptember 2-4.)

Könyvespolc
1. Prof. Ivanics Mária, az MTA-SZTE Turkológiai Kutatócsoport vezetője és Biacsi Mónika, a
csoport tagja szerkesztésében megjelent az Altajisztikai Tankönyvtár című sorozat 4. köteteként a
„A török népek vallásai. Filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből” című kötet.
2. Az Altajisztikai Tanszék kazah lektora, Mukusheva Raushangul és a Johannes Gutenberg
Egyetem Keleti Intézetének (Mainz, Németország) oktatója, Prof. Károly László „Kazah-magyar
társalgási könyv” című kötete megjelent az Altajisztikai Tankönyvtár 5. című sorozatában.
3. 2015. szeptemberében az ELTE Eötvös József Collegium kiadójánál az Antiquitas - Byzantium Renascentia sorozatának XIII. köteteként megjelent a Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék 2013ban rendezett "Sapiens Ubique Civis I. International Phd and Postdoc Conference on Classics" című
konferenciájának kötete. A kötet ingyenesen tölthető le az ELTE Eötvös József Collegium
honlapjáról: http://honlap.eotvos.elte.hu/uploads/documents/kiadvanyok/sapiensubiquecivis.pdf
4. Megjelent Lénárt András (Hispanisztika Tanszék) "Latin-Amerika függetlenségének értelmezési
keretei a filmművészetben" című írása a Filmszem folyóirat V. évf. 2. számában.
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5. Az Osiris Kiadónál megjelent Tomka Béla, a Jelenkortörténeti Tanszék oktatójának könyve
"Szociálpolitika: Fejlődés, formák, összehasonlítások" címmel, 250 oldal terjedelemben. További
információk: http://www.osiriskiado.hu/hu/konyv.html?k=645
6. Megjelent Barna Gábor (Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék):
– „Kunszentmárton. Történeti néprajzi tanulmányok.” Táj és Népi Kultúra 11. – Várostörténeti és
néprajzi tanulmányok 3. Szeged – Kunszentmárton, 2015. című könyve.
– „Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről.” A vallási kultúrakutatás
könyvei 17. – Várostörténeti és néprajzi tanulmányok 4. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató
Csoport – Helytörténeti Múzeum. Szeged – Kunszentmárton, 2015. című könyve.
7. 2015 szeptemberében jelent meg Varga Sándor adjunktus (Néprajzi és Kulturális Antropológiai
Tanszék) ismertető szövege az általa április 15-17-én szervezett: „Pár-beszéd. Néptánc és az elmélet
kapcsolata. Módszertani napok Szegeden” című konferenciáról: http://folkradio.hu/hir/6535

Tudományos és PhD hírek
1. PhD-szigorlatok:
Fajt Anita (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2015. október 2-án került sor. A szigorlat
eredménye: 100%.
Bartha Annamária (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2015. október 7-én került sor. A
szigorlat eredménye: 100%.
Tóth Andrea (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2015. október 16-án került sor. A szigorlat
eredménye: 95,5%.
Mándity Zorán (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2015. október 21-én 13 órai kezdettel kerül
sor Balázs Mihály egyetemi tanár tanári szobájában.
Balázs Péter (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2015. október 21-én 14.30 órai kezdettel kerül
sor Balázs Mihály egyetemi tanár tanári szobájában.
Kovács Ramóna (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2015. november 19-én 11 órai kezdettel
kerül sor Szőke Katalin egyetemi tanár tanári szobájában.
Altorjay Tamás (neveléstudomány) PhD-szigorlatára 2015. november 26-án 10 órai kezdettel kerül
sor Csapó Benő egyetemi tanár tanári szobájában.
2. PhD-védések:
Mus Nikolett (nyelvtudomány) PhD-védésére 2015. október 26-án 11 órai kezdettel kerül sor a
BTK Kari Tanácstermében.
Lanczkor Gábor (irodalomtudomány) PhD-védésére 2015. november 4-én 11 órai kezdettel kerül
sor a BTK Kari Konferenciatermében.
Szőke Bernadett (nyelvtudomány) PhD-védésére 2015. november 20-án 16 órai kezdettel kerül sor
az Angol Tanszék X. sz. tantermében.
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Pályázatok
1. Tanulmányírói pályázati ösztöndíj az SZTE BTK ösztöndíjban nem részesülő MA-s és
doktorandusz hallgatói számára. A tanulmány témája: "a régió társadalmi fejlődésébe ágyazott
jövőkutatási irányok megalapozása, a régió társadalmi fejlődési igényeihez kapcsolódó felsőoktatási
képzési szolgáltatások fejlesztése, különös tekintettel a humántudományok jövőképe és a tudásiparban
végzett jövőkutatás, a társadalmi műveltség és innováció, a társadalmi hálózatok és a
tudománykommunikáció, a digitális bölcsészet, a tudományos hálózatépítés aspektusaira." A pályázat
benyújtható 2015. október 29-ig. Részletek: http://www.arts.u-szeged.hu/hirek/osztondijakpalyazatok
2. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet közösen pályázatot hirdet a 2014/2015ös tanévben a magyarországi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytatott határon túli
magyar hallgatók részére szülőföldi szakmai gyakorlatok ösztöndíjazására.
Általános tudnivalók:
– Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet a magyarországi felsőoktatási
intézményekben a 2014/15-ös tanévben tanulmányokat folytatott határon túli magyar hallgatók
részére 2 vagy 4 hetes nyári ösztöndíjat biztosít, amennyiben szülőföldjükön a felsőoktatási
intézmény által tantervi követelményként előírt kötelező, vagy fakultatív (nem kötelező)
szülőföldi szakmai gyakorlatot teljesítenek.
– A pályázaton elnyerhető ösztöndíj nem visszatérítendő költségvetési támogatás.
– Az ösztöndíj a pályázót kizárólag a 2015. július – augusztus hónapokban végzett, kötelező vagy
fakultatív szakmai gyakorlatra vonatkozóan illeti meg. Az ösztöndíj folyósítása a pályázati
feltételek teljesülését követően utófinanszírozással történik.
– Egy pályázó egyidejűleg az alább felsorolt pályázati kategóriák közül csak egyre nyújthat be
pályázatot.
– Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatokat szolgáltat, ilyen nyilatkozatot
tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot
elhallgat.
– A hallgatónak az ösztöndíj kifizetése feltételeként szakmai gyakorlaton való részvételét gyakorlati
beszámolóval kell igazolnia. A fogadó intézmény aláírásával és bélyegzőjével ellátott, minimum
2, maximum 3 oldalas beszámolót a fogadó intézmény teljesítés igazolásával együtt az ösztöndíj
elnyeréséről szóló értesítést követő 10 napon belül kell megküldenie a Lebonyolító címére.
– A támogatást elnyerő pályázó részére a Balassi Intézet folyósítja az ösztöndíjat. Az ösztöndíj a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA) 1. sz. melléklete 4.7. pontja
értelmében adómentes. A pályázó hallgató tudomásul veszi, hogy a szerződés aláírásának és az
ösztöndíj folyósításának kötelező feltétele a magyarországi forintalapú bankszámlaszám
megléte.
– A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való
részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a
http://www.martonaron.hu és a http://www.balassi-intezet.hu honlapon.
– Pályázhat minden olyan külföldi állampolgárságú, magát magyar nemzetiségűnek valló,
Magyarország területén állandó lakcímmel nem rendelkező magyar nemzetiségű személy, aki a
2014/15-ös tanév tavaszi félévében valamely magyarországi felsőoktatási intézményben alapvagy mesterképzésben folytatott tanulmányokat (aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezett), és
aki 2015. július 1. és augusztus 31. között
– a felsőoktatási intézmény által tantervi követelményként előírt kötelező szakmai gyakorlaton
vesz/vett részt, amelyet szülőföldjén teljesít/teljesített, vagy
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– fakultatív (nem kötelező) szülőföldi szakmai gyakorlaton vesz/vett részt.
Figyelem! A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a magyar állampolgárság (azaz a kettős
állampolgárság) megléte, vagy az arra irányuló kérelem benyújtása!
A pályázásból kizáró általános feltételek:
– Nem pályázhatnak a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek.
– Nem pályázhatnak a felsőfokú szakképzésben, doktori képzésben vagy részképzésben részt vevő
hallgatók, illetve azok, akik a 2014/2015-ös tanévben fejezték be tanulmányaikat.
A pályázat további feltételei:
– A szülőföldi intézményben (gazdasági társaságnál, állami vagy önkormányzati intézménynél,
civil szervezetnél, egyházi intézménynél, oktatási vagy egyéb szakmai intézménynél) teljesített
szakmai gyakorlat pályázatban elismerhető időtartama 2 hét vagy 4 hét.
– A rögzített támogatási összeg mértéke: 20 000 Ft/fő (2 hét esetén), vagy 40 000 Ft/fő (4 hét
esetén).
Az elektronikus adatlap a http://sao.bbi.hu felületen keresztüli internetes beküldési határideje 2015.
október 29., éjjel 24.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint). Az elektronikusan már benyújtott
adatlap kinyomtatott és aláírt formájának és kötelezően csatolandó mellékletek postai
beérkezésének és személyes benyújtásának határideje: 2015. október 30. 12.00 óra.
A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó pályázatát az adatlap kitöltése után beadja az
elektronikus Ügyfélkapu felületen keresztül, majd a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg
aláírva postai úton, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó papír alapú
mellékletekkel együtt és határidőig a megjelölt elérhetőségek valamelyikén.
Elektronikus beadás a Balassi Intézet elektronikus ÜGYFÉLKAPU felületén keresztül:
http://sao.bbi.hu
A pályázók a már meglévő BI MÁSZ Neptun kóddal tudnak belépni a pályázati felületre, nem kell
külön regisztrálniuk! Amennyiben nem emlékeznek BI MÁSZ Neptun kódjukra, az Ügyfélkapu
felületen keresztül lehetőségük van emlékeztető e-mailt kapni arról. Amennyiben nincs BI
MÁSZ Neptun kódjuk, akkor az ügyfélkapu felületen (http://sao.bbi.hu/registration) történő
regisztrációval tudnak belépni a pályázati felületre.
Az elektronikus beadást követően a pályázatot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani:
Személyesen az alábbi címek valamelyikén:
Balassi Intézet, Márton Áron Szakkollégium, 1037 Budapest, Kunigunda útja 35., Tel.: +36-1-3688860/195 mellék, szakmaigy@bbi.hu
Balassi Intézet, Márton Áron Szakkollégium, Debreceni Szakkollégium, 4027 Debrecen, Egyetem
sugárút 13., Tel.: +36-52-536-722, masz@unideb.hu
Balassi Intézet, Márton Áron Szakkollégium, Pécsi Szakkollégium, 7634 Pécs, Rácvárosi út 70., Tel.:
+36-72-251-637, vazsonyi_otto@masz.pte.hu
Balassi Intézet, Márton Áron Szakkollégium, Szegedi Szakkollégium, 6725 Szeged, Kálvária sugárút
87., Tel.: +36-62-420-140, kanyari@mad.hu
Vagy postai úton az alábbi címre: Balassi Intézet, Márton Áron Szakkollégium, 1037 Budapest,
Kunigunda útja 35. „Szülőföldi szakmai gyakorlat” jeligére

Részletes
információ:
http://www.masz.balassiintezet.hu/hu/homehun/7-slideshow/381szulofoldi-szakmai-gyakorlat-osztondij/
3. Közöd? Van! – szellemitulajdon-védelmi pályázat felsőoktatási hallgatók részére
A pályázat célja, hogy olyan játékok, illetve általános- és középiskolai oktatás keretén belül
megvalósítható projektek készüljenek, amelyek játékos formában dolgozzák fel a szellemitulajdonvédelem kérdéseit a diákok aktív bevonásával, ezzel segítve a téma megértését és rávezetve a diákokat
a szellemi tulajdon szerepére és fontosságára a mindennapi életben.
A pályázatra bármilyen tanárszakos egyetemi és főiskolai hallgató jelentkezését várjuk, aki
érdeklődik a szellemitulajdon-védelem témája iránt és aktív felsőoktatási tanulmányokat folytat.
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A pályázat témája: A játékok, illetve projektek témája a közoktatás keretein belül (tanórán,
szakköri
foglalkozáson,
délutáni
napközi
keretében
stb.)
az
egyes
tantárgyak
követelményrendszerében megjelenő bármely, a szellemi tulajdon védelmét érintő kérdés.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a kitöltött és saját kezűleg aláírt pályázati adatlapot;
– a játék vagy projekt részletesen kidolgozott leírását;
– a kapcsolódó segédanyagokat (feladatok, kártyák, audiovizuális anyagok stb).
A pályázatot és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő anyagokat elektronikus úton (az adatlapot szkennelve
vagy fényképezve) kérjük eljuttatni a tanarszakospalyazat@hipo.gov.hu e-mail címre.
Kérjük, hogy amennyiben a pályázati anyagként benyújtott dokumentumok mérete meghaladja a 10
MB méretet, úgy az anyagot több e-mailben küldjék el – egyértelműen megjelölve, hogy az anyagok
összetartoznak. Amennyiben egy pályázó több óravázlattal kíván pályázni, kérjük, a pályázatokat
külön e-mailben küldje el (egyértelműen jelezve, mely anyagot tartalmazza az email).
A pályázati anyagok beérkezésének határideje: 2015. november 16. A pályázati anyagok elbírálása
során különösen fontos szempont többek között, hogy a pályázatként benyújtott anyag mennyire
dolgozza fel kreatívan a szellemitulajdon-védelmi témát, milyen mértékben vonja be a diákokat és
mennyire helytálló a szellemitulajdon-védelmi tartalma. Eredményhirdetés: 2015. november 25.
A nyertes pályázókat elektronikus úton értesítjük. A legjobb pályaműveket a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalának honlapján is közzétesszük.
Díjazás:
– 150.000 Ft pénzjutalom a legjobb pályaművet benyújtó pályázónak.
– 1 db 50.000 Ft értékű vásárlási utalvány a ProArt felajánlásában a legjobb szerzői jogi témát
feldolgozó pályaműnek.
– 1 db 30.000 Ft értékű ajándékcsomag a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület és a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalának felajánlásával.
További információ, a felkészülést segítő anyagok: A pályázatra való felkészülést a Találd meg/ki/fel!Facebook oldalon megjelenő napi posztok és kvíz-kérdések folyamatosan segítik. További bővebb
információ, és a szellemitulajdon-védelmi témák feldolgozásához segítséget nyújtó hasznos anyagok
elérhetőek
a
hivatal
honlapján:
http://www.sztnh.gov.hu/hu/mivel-fordulhatok-ahivatalhoz/szellemitulajdonvedelmi-kepzes/altalanos-es-kozepiskolas
A pályázattal kapcsolatos bármilyen kérdését a tanarszakospalyazat@hipo.gov.hu e-mail címen
várjuk.

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. november 3.
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Aktuális pályázatok határidő-táblázata
Határidő
2015. okt. 29.
2015. okt. 29.
2015. okt. 30.
2015. okt. 31.
2015. nov. 9.
2015. nov. 15.
2015. nov. 15.
2015. nov. 16.
2015. nov. 30.
2015. dec. 1.
2015. dec. 15.

Meghirdető
SZTE BTK
EMMI-BBI
OMAA
CEEPUS
EEM
DAAD
DAAD
Magyar Kormány
CEEPUS
Bayhost
OMAA

A pályázat célja, címe
Tanulmányírói pályázat
Ösztöndíj
Oktatói/kutatói, PhD, projekt ösztöndíj
Mobilitási pályázat
Bursa Hungarica
Tanulmányi ösztöndíjak
Nyári egyetem
Pályázat
Mobilitási pályázat - freemover
Posztgraduális ösztöndíj
Oktatói/kutatói ösztöndíj

Megjelenés helye
Kurír 314.
Kurír 314.
Kurír 304.
Kurír 304.
Kurír 312.
Kurír 313.
Kurír 313.
Kurír 314.
Kurír 304.
Kurír 313.
Kurír 304.

Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos

OMAA
OTKA
OTKA
Tempus Közalapítvány
Kanadai Nemzetk. FÜ

Rövid kutatói ösztöndíj
Kiadástámogatás
Alapkutatások támogatása
Comenius, Pestalozzi
Utazástámogatás

Kurír 304.
Kurír 289.
Kurír 289.
Kurír 279.
Kurír 173.
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