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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
[A Művelődési Közlöny XXXIX. évfolyam 24. számában (1995. augusztus 31.) megjelent
pályázat]

A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Összehasonlító

Irodalomtudományi

egyetemi tanársegédi

A

álláshelyre

kinevezendő

Tanszékére
(helyettesítőként)

egyetemi

tanársegéd

feladata

világirodalmi

és

összehasonlító

irodalomtudományi szemináriumok tartása, a tanszéki diákköri munkába, valamint az egyéb
tanszéki szervezőmunkába történő bekapcsolódás.
A pályázónak rendelkeznie kell magyar szakos egyetemi diplomával, középfokú állami
nyelvvizsgával angol nyelvből, valamint publikációs tevékenységgel.
A

kinevezés

1996.

február

l-jétől

1997.

december

31-ig

szól.

A

bérezés

a

közalkalmazotti besorolás szerint történik
A pályázónak meg kell felelnie a JATE oktatói követelményrendszerében

foglalt

feltételeknek.
A pályázat elbírálásának határideje a benyújtási határidőtől számított 30 nap
A pályázatokat a megjelenéstől számított 30 napon belül a JATE Rektori Hivatalába
(6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázatok formai feltételeiről a 454-007 es
telefonszámon kérhető felvilágosítás
Dr. Mészáros Rezső s.k.
rektor
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EGYETEMTÖRTÉNETI PÁLYÁZAT
A szegedi egyetemi képzés 1921-ben történt megindulásának közelgő 75. évfordulója
alkalmából egyetemi hallgatók számára egyetemtörténeti pályázatot írok ki. A pályázat tárgya:
a szegedi Tudományegyetem történetének valamely szabadon választott részkérdése. Különösen
ajánlott témák:
egyetemi szervezeti egységek (kar, intézet, tanszék, stb.) története vagy annak egy
szakasza ;
professzorok munkássága (bibliográfia is);
egyetemi sajtótörténet;
ifjúsági szervezetek, mozgalmak, kulturális szerveződések története;
az egyetem történetének fordulópontjai;
visszaemlékezések (oral history);
levelezések, más írásos emlékek gyűjtése.
A témaválasztás

ügyében érdemes

konzultálni

a témakörök

szakértő

oktatóival,

kutatóival, különösen az Egyetemi Könyvtárban dr. Szentirmai László igazgatóhelyettessel
A pályázatokat gépírással, bekötve (fűzve) 2 példányban kell benyújtani a JATE
Rektori Hivatal címére (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 1996. július 1-jéig. Az ünnepélyes
eredményhirdetés az 1996/97 tanévnyitón lesz
A bírálóbizottság által kiosztható díjak:
1 db I. díj (50.000,- Ft)
2 db II díj (egyenként 25.000,- Ft)
4 db III. díj (egyenként 15.000,- Ft).
A bírálóbizottság díjakat oszthat meg

A díjazott és jutalmazott pályaművek egy-egy

példánya kéziratként az Egyetemi Könyvtár és a Somogyi Könyvtár állományába kerül. A
pályázók szerzői jogai érintetlenek maradnak.
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Szeged, 1995. szeptember 11.
Dr Mészáros Rezső s.k.
rektor
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TOBORZÓLEVÉL

Városunkban, Szegeden, 1921. október 12-én indult meg az egyetemi oktatás. Az
egyetem és a város e jeles napjáról illő módon kívánunk megemlékezni.
Egyrészt, a jubileum napján szerény, de szándékaink szerint emlékezetes ünnepséget és
tudományos ülésszakot tartunk, számítva régi tanáraink, diákjaink, és a hozzánk közelálló
egyetemek képviselői megjelenésére.
Másrészt, ahogyan 25 évvel korábban is tettük, Egyetemi Almanachot adunk ki, amely
az egyetem és szervezeti egységei történetére vonatkozó adatok mellett tartalmazni fogja tudós
oktatóink szakmai életrajzának rövid foglalatát.
Harmadrészt, de nem utolsósorban, a jubileumi ünnepségek során, azok részeként,
szeretnénk életre hívni a Szegedi Tudományegyetem Barátainak Egyesületét, Alma Materünk
egykori tanárai és hallgatói, valamint támogatói és tisztelői számára. Az egyesületi tagságot
vállaló polgárainkat az Egyesület rendszeresen tájékoztatná az egyetem eseményeiről, évenként
hazatérést

napokat

Egyetemünket
levelünkkel

rendezne

a lehetőségeik

tisztelettel

számukra,

és

keretet

nyújtana

szerinti módon erkölcsileg

meghívjuk Önt,

mint

ahhoz,

és anyagilag

intézményünk

hogy

barátaink

támogassák

E

oktatóját/professzorát/egykori

oktatóját/egykori professzorát/egykori hallgatóját/korábbi nemeslelkű támogatóját a Szegedi
Tudományegyetem Barátainak Egyesületébe. Örömmel fogadnánk arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy Ön az Egyesület alapító tagja szándékozik lenni. Ebben az esetben szeretnénk számítani
arra is, hogy az Egyesület létrehozását már az 1996. október 12-éig tartó előkészítő időszakban
tanácsaival, vagy más módon segíti.
Válaszát várva, ez alkalommal is kifejezzük az Ön iránti nagyrabecsülésünket

Szeged, 1995. július
Dr Mészáros Rezső s.k.
a József Attila Tudományegyetem rektora
i

P.S.: Kérjük, hogy levelünket továbbítsa évfolyamtársainak, kollégáinak.

Címünk JATE Rektori Hivatal
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Tel.: (62) 311-998, fax: (62) 310-412
E-mail: R E K T O R ® J A T E . U - S Z E G E D HU
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TÁJÉKOZTATÓ
A BEISKOLÁZÁSI SEGÉLYRŐL

A JATE Segélyezési Bizottságának június végi ülésén megállapodtak abban, hogy az Egyetem
által

biztosított

munkavállalói

(adózó)

és

beiskolázási

segélyt

egy

összegben

kezelik

(egységenkénti felosztása a mellékletben).
Dr. Csiszár Imre szoc. pol. előadó (4150-es mellék) tud felvilágosítást adni arról, hogy
melyik egység mekkora összeget használt már fel.
Az egységek maguk döntenek arról, hogy a rendelkezésükre álló keretből mekkora
összeget fordítanak beiskolázási

segélyre.

Utóbbit a mellékelt igénylőlapon

lehet

kérni

szeptember 10-éig. (Sokszorosított igénylőlap ugyancsak dr. Csiszár Imrétől kérhető.)
A beiskolázási segélyt a dolgozó gyermeke kapja a szülő bankszámlájára átutalva.
Megyery Árpádné s.k.
a Segélyezési Bizottság elnöke
Igénylőlap beiskolázási támogatáshoz
Dolgozó neve:
Egység, kar, tanszék:

Bankszámla száma:
Beosztása

Egy főre jutó nettó jövedelem (Ft/hó):
Gyermekeinek neve, kora:

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek, ezek alapján beiskolázási támogatást igényelek.
Szeged, 1995. augusztas 30.

kérelmező aláírása

A kitöltött kérelmeket a munkahelyi egység segélyezési bizottsági tagjához kell eljuttatni
legkésőbb szeptember 10-éig.
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TÁJÉKOZTATÓ

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy Egyetemünk az 1995/96-os színházi évadra
vásárolt 8 db színházbérletet.
A 2 db Vaszy II. és a 6 db Latabár I. bérletet az előadásokat megelőző napokon a
JATE FDSZ Irodában 11-13 óra között kérhetik el az érdeklődők.

.ÍV

J A T E ÉRTESÍTŐ

A József Attila Tudományegyetem hivatalos és információs lapja
Felelős kiadó Dr Mészáros Rezső
Felelős szerkesztő: Dr Csikós Mária
Szerkesztő: Rákosi Bernadett
Szerkesztőség Szeged. Dugonics tér 13.
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