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II. Egyetemi tanácsi
határozatok
A József Attila Tudományegyetem Tanácsa 1994. május 5-én tartotta IX. rendes ülését.
Napirendjén az alábbi témák szerepeltek:
1. Személyi ügyek
— javaslat dr. Krámli András tudományos tanácsadó egyetemi tanári kinevezésére
az Analízis Alkalmazásai Tanszékre
Előadó: Dr. Mészáros Rezső dékán
— javaslat dr. Maróti Péter tanszékvezető egyetemi docens egyetemi tanári
kinevezésére a Biofizikai Tanszékre
Előadó: Dr. Mészáros Rezső dékán
— javaslat dr. Nemcsók János tanszékvezető egyetemi docens egyetemi tanári
kinevezésére a Biokémiai Tanszékre
Előadó: Dr. Mészáros Rezső dékán
— javaslat dr. Szatmári Sándor tudományos tanácsadó egyetemi tanári kinevezésére
a Kísérleti Fizikai Tanszékre
Előadó: Dr. Mészáros Rezső dékán
— javaslat dr. Rácz Béla egyetemi docens egyetemi tanári kinevezésére az Optikai
és Kvantumelektronikai Tanszékre
Előadó: Dr. Mészáros Rezső dékán
— javaslat dr. Szabó Gábor adjunktus egyetemi tanári kinevezésére az Optikai és
Kvantumelektronikai Tanszékre
Előadó: Dr. Mészáros Rezső dékán
— javaslat dr. Mezősi Gábor tanszékvezető egyetemi docens egyetemi tanári
kinevezésére a Természeti Földrajzi Tanszékre
Előadó: Dr. Mészáros Rezső dékán
— javaslat dr. Kurusa Árpád tudományos főmunkatárs egyetemi docensi
kinevezésére a Geometriai Tanszékre
Előadó: Dr. Mészáros Rezső dékán
— javaslat dr. Imreh Balázs egyetemi docens tanszékvezetői megbízására 1994.
május 1-től 1997. június 30-ig terjedő időtartamra a Számítástudomány Alapjai
Tanszékre
Előadó: Dr. Mészáros Rezső dékán
— javaslat dr. Ésik Zoltán egyetemi docens tanszékvezetői megbízására 1994.
május 1-től 1997. június 30-ig terjedő időtartamra a Számítástudomány Alapjai
Tanszékre
Előadó: Dr. Mészáros Rezső dékán
2. Pszichológia szak indítása
Előadó: Dr. Pál József dékán
3. Kommunikációs B szak A szakká minősítése és másoddiplomás képzés indítása
Előadó: Dr. Pál József dékán
4. Kémia-fizika kutató asszisztens szak indítása
Előadó: Dr. Mészáros Rezső dekán
5. Biológus kutató asszisztens szak indítása
Előadó: Dr. Mészáros Rezső dékán
6. Alkalmazott fizikus (főiskolai) szak indítása
Előadó: Dr. Mészáros Rezső dékán
7. A PhD szabályzat elfogadása
Előadó: Dr. Dékány Imre tudományos rektorhelyettes
8. Az 1994/95. tanév egyetemi naptárának elfogadása
Előadó: Dr. Kukoveczné dr. Zentai Mária oktatasi rektorhelyettes
9. Bejelentések
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1237
Az Egyetemi Tanács dr. Krámli András egyetemi tanári kinevezését az Analízis
Alkalmazásai Tanszékre titkos szavazással, 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodom szavazattal
támogatja. (130/1993-94. számú határozat)
1238
Az Egyetemi Tanács dr. Maróti Péter egyetemi tanári kinevezését a Biofizikai
Tanszékre titkos szavazással, 15 igen, 1 nem, 1 tartózkodom szavazattal támogatja.
(131/1993-94. számú határozat)
1239
Az Egyetemi Tanács dr. Nemcsók János egyetemi tanári kinevezését a Biokémiai
Tanszékre titkos szavazással, 11 igen, 4 nem, 2 tatózkodom szavazattal támogatja.
(132/1993-94. számú határozat)
1240
Az Egyetemi Tanács dr. Szatmári Sándor egyetemi tanári kinevezését a Kísérleti
Fizikai Tanszékre titkos szavazással, 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodom szavazattal támogatja.
(133/1993-94. számú határozat)
1241
Az Egyetemi Tanács dr. Rácz Béla egyetemi tanári kinevezését az Optikai és
Kvantumelektronikai Tanszékre titkos szavazással, 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodom
szavazattal támogatja. (134/1993-94. számú határozat)
1242
Az Egyetemi Tanács dr. Szabó Gábor egyetemi tanári kinevezését az Optikai és
Kvantumelektronikai Tanszékre titkos szavazással, 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodom
szavazattal támogatja. (135/1993-94. számú határozat)
1243
Az Egyetemi Tanács dr. Mezősi Gábor egyetemi tanári kinevezését a Természeti
Földrajzi Tanszékre titkos szavazással, 16 igen, 1 nem, 1 tartózkodom szavazattal
támogatja. (136/1993-94. számú határozat)
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1244
Az Egyetemi Tanács dr. Kurusa Árpád egyetemi docensi kinevezését a Geometriai
Tanszékre titkos szavazással, 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodom szavazattal támogatja.
(137/1993-94. számú határozat)
1245
Az Egyetemi Tanács dr. Imreh Balázs tanszékvezetői megbízását a
Számítástudomány Alapjai Tanszékre 1994. május l-től 1997. június 30-ig terjedő
időtartamra titkos szavazással, 19 igen, 0 nem, 2 tartózkodom szavazattal támogatja.
(138/1993-94. számú határozat)
1246
Az Egyetemi Tanács a BTK pszichológia szak indítására tett javaslatot — azzal a
kitétellel, hogy az egyetem a bérfedezet önerőből történő biztosítására nem tud garanciát
vállalni, de mindent megtesz azért, hogy a minisztérium a szak fontosságára való tekintettel
az erőforrásokat részünkre biztosítsa — nyílt szavazással, 20 igen, 1 nem, 1 tartózkodom
szavazattal elfogadja. (139/1993-94. számú határozat)
1247
Az Egyetemi Tanács a BTK kommunikációs B szak A szakká minősítését és a
másoddiplomás képzés indítására tett javaslatot nyílt szavazással, 17 igen, 1 nem, 4
tartózkodom szavazattal elfogadja. (140/1993-94. számú határozat)
1248
Az Egyetemi Tanács a TTK kémia-fizika kutató asszisztens szak indítására tett
javaslatot nyílt szavazással, 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodom szavazattal elfogadja.
(141/1993-94. számú határozat)
1249
A Egyetemi Tanács a TTK alkalmazott fizikus szak indítására tett javaslatot nyílt
szavazással, 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodom szavazattal elfogadja. (142/1993-94. számú
határozat)
1250
Az Egyetemi Tanács az 1994/95-ös tanév egyetemi naptárára tett javaslatot azzal a
módosítással hogy a tanév szeptember 10-én kezdődik, őszi szünet lesz és a szorgalmi
időszak utolsó napja december 22. nyílt szavazással, 12 igen, 3 nem, 1 tartózkodom
szavazattal elfogadja. (143/1993-94. számú határozat)
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III. Közlemények

1251
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
(A Művelődési Közlöny XXXVIII. évfolyam 12. számában [1994. május 25.] megjelent
pályázatok)
A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
Bölcsészettudományi Kar
Filozófia Tanszékére
két egyetemi adjuntusi vagy tanársegédi álláshelyre

A) A kinevezendő adjunktus vagy tanársegéd feladata előadások és szemináriumok
tartása filozófia szakos hallgatóknak a klasszikus német filozófia, Kierkegaard, Nietzsche és
az esztétika tárgyköréből, valamint kollégiumok tartása idegennyelvű filozófiai
szakszövegekből, továbbá nem filozófia szakos hallgatóknak bevezető kollégiumok tartása.
A pályázóknak rendelkezniük kell magas szintű német nyelvismerettel (legalább
középfokú állami nyelvvizsgával). Az elbírálás során előnyben részesülnek azok, akiknek
igazolhatóan benyújtott és védés előtt álló kandidátusi értekezése van.
A kinevezés 1994. november l-jétől kezdődően 4 éves időtartamra szól.
A pályázatok elbírálásának határideje a megjelenéstől számított 60 nap.
B) A kinevezendő adjunktus vagy tanársegéd feladata előadások és szemináriumok
tartása filozófia szakos hallgatóknak elsősorban a klasszikus német filozófia, Nitzsche és
Heidegger bölcseletének tárgyköréből, valamint kollégiumok tartása idegennyelvű filozófiai
szakszövegekből, továbbá nem filozófia szakos hallgatóknak bevezető kollégiumok tartása
filozófiából.
A pályázóknak rendelkezniük kell magas szintű német nyelvismerettel (legalább
középfokú állami nyelvvizsgával.) Az elbírálás során előnyben részesülnek azok, akiknek
igazolhatóan benyújtott és védés előtt álló kandidátusi értekezése van.
A kinevezés 1994. november l-jétől kezdődően 4 éves időtartamra szól.
A pályázatok elbírálásának határideje a megjelenésétől számított 60 nap.
1252
Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszékére
egyetemi tanársegédi álláshelyre

A kinevezendő tanársegéd feladata speciális kollégiumok, szemináriumok tartása
Magyarország XX. századi történetéből, valamint az Egyháztörténet témaköréből. A
pályázóknak rendelkezniük kell legalább 5 éves felsőoktatási gyakorlattal, valamint
tudományos publikációs tevékenységgel Magyarország XX. századi történetéből.
Á kinevezés 4 évre szól.
A pályázatok elbírálásának határideje a megjelenéstől számított 60 nap.
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1253
Német Nyelvészeti Tanszékére
egyetemi tanársegédi álláshelyre

A kinevezendő tanársegéd feladata a 3 éves német nyelvtanári szak hallgatói
számára nyelv- és stílusgyakorlatok, fordítási órák tartása, valamint részvétel a tanszék
egyéb feladatainak ellátásában, elsősorban adminisztratív és szervezési munkákban.
A pályázóknak rendelkezniük kell német szakos középiskolai tanári oklevéllel.
A kinevezés 1994. július l-jétől kezdődően 3 éves időtartamra szól.
A pályázatok elbírálásának határideje a megjelenéstől számított 60 nap.
1254
Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszékére
két egyetemi tanársegédi álláshelyre

A) A kinevezendő tanársegéd feladata Közép-Kelet-Európa, különösen Románia
XIX. és XX. századi történetek oktatása, szemináriumok vezetése, valamint tudományos
kutatómunka végzése az adott témakörben.
A pályázóknak rendelkezniük kell egyetemi diplomával, felsőoktatási gyakorlattal,
rendszeres publikációs tevékenységgel, valamint az oktatandó tárgykör műveléséhez
szükséges nyelvtudással (angol, román).
A kinevezés 4 évre szól.
A pályázatok elbírálásának határideje a megjelenéstől számított 60 nap.
B) A kinevezendő tanársegéd feladata Németország és Európa XIX. és XX. századi
gazdaság- és társadalomtörténetek oktatása, szemináriumok vezetése, valamint tudományos
kutatómunka végzése az adott témakörben.
A pályázóknak rendelkezniük kell egyetemi diplomával, legalább középfokú állami
nyelvvizsgával németből és angolból, felsőoktatási gyakorlattal, valamint rendszeres
publikációs tevékenységgel.
A kinevezés 4 évre szól.
A pályázatok elbírálásának határideje a megjelenéstől számított 60 nap.
A pályázóknak meg kell felelniük az egyetem oktatói követelményrendszerében
foglalt feltételeknek.
1255
Központi Idegennyelvi Lektorátus
olasz szakos nyelvtanári álláshelyre

A kinevezendő nyelvtanár feladata olasz nyelvi órák tartása, továbbá részvétel a
Lektorátus egyéb irányú feladatainak elvégzésében.
A pályázóknak rendelkezniük kell olasz szakos egyetemi diplomával, valamint
lektorátusi nyelvoktatási tapasztalatokkal.
A pályázatok elbírálásának határideje a megjelenéstol számított 60 nap.
A pályázóknak meg kell felelniük a JATE oktatói követelményrendszerében foglalt
feltételeknek.
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1256
Természettudományi Kar
Számítástudomány Alapjai Tanszékre
egyetemi tanársegédi álláshelyre

A kinevezendő tanársegéd feladata a tanszék oktatói tevékenységébe való
bekapcsolódás gyakorlatok tartásával, valamint részvétel a tanszéken folyó
kutatómunkában.
A pályázóknak rendelkezniük kell programvezető matematikus oklevéllel, valamint
középfokú állami nyelvvizsgával angolból vagy németből.
A pályázatok elbírálásának határideje a megjelenéstől számított 60 nap.
A pályázóknak meg kell felelniük a JATE oktatói követelményrendszerében foglalt
feltételeknek.
A pályázatokat a megjelenéstől számított 30 napon belül az egyetem Rektori
Hivatalába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani.
1257
(A Művelődési Közlöny XXXVIII. évfolyam 26. számában [1994. május 26.] megjelent
pályázatok)
A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM
p á l y á z a t o t h i r d e t az
Állam- és Jogtudományi Kar
Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi
egyetemi adjunktusi álláshelyre

Tanszékére

A kinevezendő adjunktus feladata egyetemi előadások tartása, gyakorlatok vezetése
és vizsgáztatás családi jogból, továbbá részvétel a polgári jogi gyakorlatok vezetésében és a
tanszék oktató-, nevelő- és tudományos munkájában.
A pályázóknak rendelkezniük kell summa cum laude minősítésű állam- és
jogtudományi egyetemi doktori oklevéllel, a családi jog oktatási terén gyakorlattal,
valamely világnyelv tárgyalóképes ismeretével, tudományos publikációkkal.
A kinevezés 4 éves időtartamra szól. A pályázatok elbírálásának határideje a
megjelenéstől számított 60 nap.
1258
Bölcsészettudományi Kar
Magyar Nyelvészeti Tanszékére
egyetemi tanársegédi álláshelyre

A kinevezendő tanársegéd feladata magyar nyelvtörténeti szemináriumok vezetése
és a tanszék tudományos munkájában való bekapcsolódás.
A pályázóknak rendelkezniük kell magyar-történelem szakos középiskolai tanári
oklevéllel, legalább középfokú állami nyelvvizsgával, a tudományos munkában való
jártassággal (OTDK-díj, publikáció).
A kinevezés 1994. augusztus l-jétől kezdődően 3 évre szól. A pályázatok
elbírálásának határideje a megjelenéstől számított 60 nap.
A pályázóknak meg kell felelniük a JATE oktatói követelményrendszerében foglalt
feltételeknek.
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1259
Ókortörténeti Tanszékére
tanársegédi álláshelyre

A kinevezendő tanársegéd feladata görög, esetleg római történeti szemináriumok
vezetése, valamint részvétel a tanszék tudományos munkájában.
A pályázóknak rendelkezniük kell történelem-latin-görög szakos egyetemi
diplomával, egy nyugateurópai nyelv középfokú ismeretével, valamint kezdeti tudományos
tevékenységgel.
A kinevezés 3 éves időtartamra szól. A pályázatok elbírálásának határideje a
megjelenéstől számított 60 nap.
1260
Természettudományi Kar
Szerves Kémiai Tanszékére
tanszékvezetői tisztség betöltésére

A megbízandó tanszékvezető feladata a tanszék oktatási és kutatási tevékenységének
szervezése, irányítása és ellenőrzése, a tanszék hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolása,
a tanszék gazdasági stabilitásának megőrzése, továbbá egyetemi kurzusok tartása a
graduális és posztgraduális képzésben. A tanszék tudományos tevékenységét az eddig is
sikeresen művelt kutatási irányok figyelembevételével kell irányítania.
A pályázónak rendelkeznie kell a szerves kémia területén szerzett legalább 15 éves
felsőoktatási vagy kutatási gyakorlattal, a kémia tudomány doktora tudományos fokozattal,
jelentős nemzetközi tudományos elismertséggel és jó vezetői képességekkel.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázónak a tanszék jövőjére vonatkozó
elképzeléseit is.
A megbízás 3 évre szól. A pályázatok elbírálásának határideje a megjelenéstől
számított 60 nap.
A pályázóknak meg kell felelniük a JATE oktatói követelményrendszerében foglalt
feltételeknek.
A pályázatok a megjelenéstől számított 30 napon belül a JATE Rektori Hivatalába
(6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani.
Dr. Csirik János s.k.
rektor
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hirdet

Természettudományi

a

Kar

Állattani és Sejtbiológiai Tanszékére
egyetemi tanársegédi álláshelyre

A kinevezendő tanársegéd feladata a sejtbiológia, szm
állatszervezettani gyakorlatok és szemináriumok vezetése,
kutatómunkájában való részvétel.

valamint

a

tanszék
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A pályázóknak rendelkezniük kell biológus diplomával, egy alap- és egy középfokú
nyelvvizsgával, oktatási gyakorlattal sejtbológiából, szövettanból és állatszervezettanból,
valamint kutató gyakorlattal a neurobiológia területén.
A kinevezés 4 évre szól.
A pályázatok elbírálásának határideje a megjelenéstől számított 60 nap.
A pályázóknak meg kell felelniük a JATE oktatói követelményrendszerében foglalt
feltételeknek.
A pályázatok a megjelenéstől számított 30 napon belül a JATE Rektori Hivatalába
(6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani.
Dr. Csirik János s.k.
rektor
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