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III. Közlemények

1105
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM
rektori tisztségének betöltésére
A művelődési és közoktatási miniszter a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 23. § (3) bekezdése és az e törvény végrehajtásáról
rendelkező 15/1992. (XI. 12.) MKM rendelet 4. § (1), illetve az 5. § (1)
bekezdése, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 56. §-ában
foglaltak alapján pályázatot hirdet
a József Attila Tudományegyetemen a rektori feladatok ellátására
1994. július l-jétől három év időtartamra.
A rektor feladata lesz
— az egyetem képzési, kutatási, tudományos igazgatási és gazdasági tevékenységének
irányítása,
— a karok és más szervezeti egységek munkájának irányítása és felügyelete,
— az egyetem képviselete és menedzselése, illetve ennek fejlesztése,
— az egyetem hazai és nemzetközi kapcsolatainak koordinálása.
Pályázhatnak tudományos fokozattal, idegen nyelvismerettel és vezetői gyakorlattal rendelkező
főállású egyetemi tanárok.
A pályázatnak tartamaznia kell
a rektori teendőkkel kapcsolatos terveket és az azok megvalósítására vonatkozó elgondolásokat.
A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes szakmai önéletrajzot,
— egyetemi végzettségét, tudományos fokozatait, valamint az idegennyelv-tudását
tanúsító okiratok hiteles másolatait,
— legfontosabbnak ítélt tudományos publikációinak jegyzékét,
— érvényes, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

- 1012 i
A pályázatokat a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Felsőoktatási
Koordinációs Iroda (1884 Budapest, Pf. 1.) címére kell benyújtania a megjelenéstől
számított 30 napon belül.
A borítékon fel kell tüntetni:
„Pályázat a József Attila Tudományegyetem rektori tisztségére"
Dr. Mádl Ferenc s.k.
művelődési és közoktatási miniszter"

1106
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet
gazdasági főigazgatói állásra

A kinevezendő gazdasági főigazgató feladata az egyetem gazdálkodásának felügyelete,
beruházási, fejlesztési terveinek előkészítése és az ezekről hozott döntések végrehajtásának
megszervezése. A főigazgatónak el kell látnia az igazgatási feladatok felügyeletét is.
A pályázónak felsőfokú szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie. Előnyben részesülnek a
felsőoktatási intézményben szerzett gyakorlattal rendelkező jelöltek.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai tevékenységét, eddigi munkahelyeinek és
munkaköreinek felsorolását. A pályázathoz mellékelni kell az egyetemi oklevél másolatát, részletes
önéletrajzot, erkölcsi bizonyítványt.
A megbízás 5 éves időtartamra szól és a tevékenység eredményétől függő juttatás jár az
illetményen felül.
A pályázatokat 1994. március 17-ig az egyetem Rektori Hivatalába (6720 Szeged, Dugonics
tér 13.) kell benyújtani.

Szeged, 1994. február 22.
Dr. Csirik János s.k.
rektor
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1107
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet
a BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékére
egyetemi docensi állásra

A pályázónak az Általános Nyelvészet A szak keretében mindenekelőtt a formális
szemantikaelméleti és a nem transzformációs szintaxis kurzusok programjainak a kialakításában és
tanításában kell meghatározó szerepet játszania. Kívánatos, hogy kutatómunkája is elsősorban e
területekre koncentrálódjon. Feladata továbbá az Elméleti Nyelvészet Ph.D. programban legalább két
különböző kurzus tartása az aspiránsok számára.
A pályázónak rendelkeznie kell a nyelvtudomány kandidátusa tudományos fokozattal,
legalább középfokú angol és német nyelvvizsgával, valamint 10 éves felsőoktatási gyakorlattal az
általános és elméleti nyelvészet területén.
A pályázatokat 1994. március l-ig az egyetem Rektori Hivatalába (6720 Szeged, Dugonics
tér 13.) kell benyújtani.

Dr. Csirik János s.k.

1108
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Kulturális Kuratórium folyamatos pályázati lehetőséget hirdet az „Adhoc" jellegű öntevékeny és művészeti csoportok számára, egy-egy meghatározott
kulturális cél megvalósítására.
A pályázat tartalmazza a jelzett időszakra a tevékenység részletes leírását és
annak költségeit. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy ugyanennek a
tevékenységnek a finanszírozására más forrásból igényelt-e támogatást.
Pályázati űrlapok a Kulturális Titkárságon kaphatók.
Cím: Kulturális Titkárság (Dugonics tér 13. II. emelet)
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Szegeden, 1994. január 12-én
József Attila Tudományegyetem
Rektori Hivatala
Dugonics tér 13.
6720 Szeged

József Attila Tudományegyetem
Hallgatói Önkormányzata
Boldogasszony sgt. 4.
6725 Szeged

Dr. Csirik János
JATE rektor

Jaczkovics László
EHÖK-elnök

A JATE rektora és a Hallgatói Önkormányzat elnöke a hallgatói
jegyzettámogatás (006-52001-8) felosztásáról — a Kiadói Tanács előterjesztése
alapján és azzal egyetértésben — az alábbi
kötötték:

MEGÁLLAPODÁST

1. A hallgatói jegyzettámogatásból az Egyetem minden, az 1993-94-es tanév
n . félévére, nappali tagozatra beiratkozott hallgatója 2.000,-Ft (kettőezer forint)
támogatást kap.
2. A hallgató ezt a támogatást könyvutalvány formájában kapja meg.
3. Az utalvány kerek forintösszegű bonokból áll, melyek sorszámmal
vannak ellátva. A hallgató az általa vásárolt könyv árának kerek forintösszeg feletti
részét készpénzben fizeti, azaz a bon készpénzzé át nem váltható.
4. A megállapodást aláírók a könyvvásárlások technikai jellegű
lebonyolítását a PRUDENTIA Alapítványra, pénzügytechnikai ellenőrzését az
Egyetem Gazdasági Hivatalára bízzák.
5. A könyvutalvány előállításának költségét -amely egy költségvetési évben
nem lehet több, mint a Hallgatói Könyvutalvány értékének 5%-a - a hallgatói
jegyzettámogatásból kell fedezni. Ennek költségeit az Egyetem felé a PRUDENTIA
Alapítvány számlázza.
6. Jelen megállapodás az 1993-94-es tanév második félévére vonatkozik, az
utalványok levásárlási ideje 1994. június 30.
A JATE nevében
Dr. Csirik János s.k.
rektor

A Hallgatói Önkormányzat nevében
Jaczkovics László s.k.
elnök
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1110
Az Értesítő 107. számában az üzemorvosi rendelés helye rosszul lett
feltüntetve.
Javítva: Károlyi Mihály Kollégium, Szeged, Kossuth L. sgt. 72/B.

1111

A Természettudományi Kar Állami Vizsgáztató Bizottság elnökeire tett
javaslatból az alábbi kimaradt szakot ezúton pótoljuk:
Fizika szak II.
Dr. Ketskeméty István Professor Emeritus
Társelnök: Dr. Kapuy Ede egyetemi tanár
1112

A JATE-N ÚJONNAN MEGALAKULT ÖNTEVÉKENY CSOPORTOK
— A könnyűzenei együttes neve: Timur Lenk M. G.
Az együttes vezetője: Takács Zoltán BTK III. évf.
Működési helyük: Szeged, Alkotmány u. 57.
— A könnyűzenei együttes neve: Trilobita
Az együttes vezetője: Hódi Attila TTK II. évf.
Működési helyük: Szeged, Alkotmány u. 57.
— Az öntevékeny csoport neve: Természetvédelmi Csoport
A csoport vezetője: Dr. Margóczi Katalin adjunktus Ökológiai Tanszék
Működési helyük: TTK Ökológiai Tanszék
— A közéleti kiadvány és az öntevékeny csoport neve: KOR-SZAK
Vezetőjük: Ökrös Csaba
Értesítési címük: Szegedi Egyetem szerkesztősége
—• A könnyűzenei öntevékeny csoport neve: Helikon Fényei
Vezetőjük: Lovászi Péter
Működési helyük: Szeged, Gyöngyvirág u. 14/b.
— A könnyűzenei öntevékeny csoport neve: ISA
Vezetőjük: Kocsis Miklós
Működési helyük: Szeged, Sárosiu. 14/b. IV/13.
— A könnyűzenei öntevékeny csoport neve: Csúsztatva Csavarás
Vezetőjük: Schofhauser Imre
Működési helyük: Károlyi Mihály Kollégium
— A színjátszókör és az öntevékeny csoport neve: Manus Latina
Vezetőjük: Tóth Tünde
Működési helyük: Eötvös Loránd Kollégium
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