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NAPIRENDI PONTOK
A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Tanácsának 2002. április 08-án (hétfő)
14.00 órakor tartott 2002. évi II. rendes ülésén az alábbi napirendi pontok kerültek
megvitatásra:
1. Személyi ügyek
I. Ú J TANSZÉKVEZETŐI MEGBÍZÁSOK:

Természettudományi Kar
— Javaslat dr. Mészáros Rezső akadémikus, egyetemi tanár tanszékvezetői megbízására a Gazdasági és Társadalomföldrajz! Tanszékre
Előadó: Dr. Mezősi Gábor dékán
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar
— Javaslat dr. Budai Dénes főiskolai tanár tanszékvezetői megbízására a
Biológia Tanszékre
Előadó: Dr. Galambos Gábor kari főigazgató
— Javaslat dr. Dékányné dr. Szénási Éva főiskolai docens (Történettudományi Tanszék) tanszékvezetői megbízására a Közművelődési Tanszékre
Előadó: Dr. Galambos Gábor kari főigazgató
— Javaslat dr. Molnár Gizella főiskolai docens tanszékvezetői megbízására a Közművelődési Tanszékre
Előadó: Dr. Galambos Gábor kari főigazgató
II. TANSZÉKVEZETŐI MEGBÍZÁSOK MEGHOSSZABBÍTÁSA:

Gyógyszerésztudományi Kar
— Javaslat dr. Dombi György egyetemi tanár tanszékvezetői megbízásának meghosszabbítására a Gyógyszeranalítikai Tanszékre
Előadó: Dr. Falkay György dékán
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar
— Javaslat Maczelka Noémi főiskolai docens tanszékvezetői megbízásának meghosszabbítására az Ének-zene Tanszékre
Előadó: Dr. Galambos Gábor kari főigazgató
— Javaslat dr. Benkő Zsuzsanna főiskolai tanár tanszékvezetői megbízásának meghosszabbítására az Alkalmazott Egészségtudományi Tanszékre
Előadó: Dr. Galambos Gábor kari főigazgató
— Javaslat dr. Tóth Szergej főiskolai tanár tanszékvezetői megbízásának
meghosszabbítására az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékre
Előadó: Dr. Galambos Gábor kari főigazgató
— Javaslat dr. Gombos József főiskolai tanár tanszékvezetői megbízásának
meghosszabbítására az Alkalmazott Társadalomismereti Tanszékre
Előadó: Dr. Galambos Gábor kari főigazgató
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— Javaslat Nagyné dr. Szabó Klára főiskolai docens tanszékvezetői megbízásának meghosszabbítására az Angol Tanszékre
Előadó: Dr. Galambos Gábor kari főigazgató
— Javaslat dr. Bácskai Mihály főiskolai docens tanszékvezetői megbízásának meghosszabbítására a Francia Nyelv és Irodalom Tanszékre
Előadó: Dr. Galambos Gábor kari főigazgató
— Javaslat dr. Gergely Jenő főiskolai docens tanszékvezetői megbízásának meghosszabbítására a Pszichológiai Tanszékre
Előadó: Dr. Galambos Gábor kari főigazgató
-— Javaslat dr. Aranyi Sándor főiskolai docens tanszékvezetői megbízásának meghosszabbítására a Rajz-művészettörténeti Tanszékre
Előadó: Dr. Galambos Gábor kari főigazgató
— Javaslat dr. Galambos Gábor egyetemi tanár tanszékvezetői megbízásának meghosszabbítására a Számítástechnika Tanszékre
Előadó: Dr. Mészáros Rezső rektor
— Javaslat Kesztyűsné dr. Dobos Katalin főiskolai docens tanszékvezetői
megbízásának meghosszabbítására a Technika Tanszékre
Előadó: Dr. Galambos Gábor kari főigazgató
III. EGYETEMI TANÁR MEGHÍVÁSA:

— Javaslat dr. Paál Tamás egyetemi tanár (SOTE) meghívására a Gyógyszerfelügyeleti Tanszékre
Előadó: Dr. Falkay György dékán
I V . DOCTOR HONORIS CAUSA CÍMEK ADOMÁNYOZÁSA:

— Javaslat Doctor Honoris Causa cím adományozására Francis Delpérée,
a Louvaini Katolikus Egyetem Jogi Karának professzora részére
Előadó: Dr. Besenyei Lajos dékán
— Javaslat Doctor Honoris Causa cím adományozására Boo Lönnqvist, a
Jyváskyla-i Egyetem Etimológiai Tanszékének tanszékvezető profeszszora részére
Előadó: Dr. Berta Árpád dékán
— Javaslat Doctor Honoris Causa cím adományozására Karl-Heinz Pfeffer, a tübingeni Eberhard-Karls-Universitat Természeti Földrajzi Tanszékének tanszékvezető professzora részére
Előadó: Dr. Mezősi Gábor dékán
2. Javaslát a Szegedi Tudományegyetem 2002. évi költségvetésének elfogadására
Előadó: Dr. Tráser Ferenc gazdasági és műszaki főigazgató
3. Javaslat A nemzetközi kapcsolatok keretében külföldre utazók, illetve fogadott vendégek utaztatásának, költségtérítéseinek szabályzata elfogadására
Előadó: Dr. Szabó Imre egyetemi főtitkár
4. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Kommunikációs terve elfogadására
Előadó: Dr. Szabó Imre egyetemi főtitkár
5. Javaslat az Egészségügyi Főiskolai Kar nevének Egészségtudományi Főiskolai Kar elnevezésre változtatására
Előadó: Dr. Boda Márta kari főigazgató

13.

2 0 0 2 . M Á J U S 13.

EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 1 9 9

6. Javaslat Gyógyszefelügyeleti Tanszék létesítésére a Gyógyszerésztudományi
Karon
Előadó: Dr. Falkay György dékán
7. Javaslat „Az oktatók hallgatói véleményezésének szabályzata" 3. §-a (6) bekezdésének módosítására
Előadó: Dr. Szabó Imre egyetemi főtitkár
8. Javaslat Szociálpedagógus főiskolai szintű alapképzési szak indítására a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karon
Előadó: Dr. Galambos Gábor kari főigazgató
9. Bejelentések
10. Kérdések-válaszok

HATÁROZATOK
16/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Mészáros Rezső akadémikus, egyetemi tanár tanszékvezetői
megbízását a Gazdasági és Társadalomföldrajzi Tanszékre (TTK) titkos szavazással, 31 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
17/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Budai Dénes főiskolai tanár tanszékvezetői megbízását a
Biológia Tanszékre (JGYTFK) titkos szavazással, 4 igen, 16 nem, 11 tartózkodom
szavazattal nem támogatja.
18/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Dékányné dr. Szénási Éva főiskolai docens (Történettudományi
Tanszék) tanszékvezetői megbízását a Közművelődési Tanszékre (JGYTFK) titkos
szavazással, 4 igen, 14 nem, 12 tartózkodom szavazattal nem támogatja.
19/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács Tőkéné dr. Molnár Gizella főiskolai docens tanszékvezetői
megbízását a Közművelődési Tanszékre (JGYTFK) titkos szavazással, 28 igen, 0
nem, 2 tartózkodom szavazattal támogatja.
20/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Dombi György egyetemi tanár tanszékvezetői megbízásának
meghosszabbítását a Gyógyszeranalítikai Tanszékre (GYTK) titkos szavazással,
32 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
21/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács Maczelka Noémi főiskolai docens tanszékvezetői megbízásának meghosszabbítását az Ének-zene Tanszékre (JGYTFK) titkos szavazással, 32
igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
22/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Benkő Zsuzsanna főiskolai tanár tanszékvezetői megbízásának meghosszabbítását az Alkalmazott Egészségtudományi Tanszékre (JGYTFK)
titkos szavazással, 30 igen, 0 nem, 2 tartózkodom szavazattal támogatja.
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23/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Tóth Szergej főiskolai tanár tanszékvezetői megbízásának
meghosszabbítását az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékre (JGYTFK) titkos szavazással, 30 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
24/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Gombos József főiskolai tanár tanszékvezetői megbízásának
meghosszabbítását az Alkalmazott Társadalomismereti Tanszékre (JGYTFK) titkos szavazással, 30 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
25/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács Nagyné dr. Szabó Klára főiskolai docens tanszékvezetői megbízásának meghosszabbítását az Angol Tanszékre (JGYTFK) titkos szavazással,
30 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
26/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Bácskai Mihály főiskolai docens tanszékvezetői megbízásának meghosszabbítását a Francia Nyelv és Irodalom Tanszékre (JGYTFK) titkos
szavazással, 31 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
27/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Gergely Jenő főiskolai docens tanszékvezetői megbízásának
meghosszabbítását a Pszichológia Tanszékre (JGYTFK) titkos szavazással, 31
igen, 1 nem, 0 tartózkodom szavazattal támogatja.
28/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Aranyi Sándor főiskolai docens tanszékvezetői megbízásának meghosszabbítását a Rajz-művészettörténeti Tanszékre (JGYTFK) titkos szavazással, 31 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
29/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Galambos Gábor egyetemi tanár tanszékvezetői megbízásának meghosszabbítását a Számítástechnika Tanszékre (JGYTFK) titkos szavazással, 31 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
30/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács Kesztyűsné dr. Dobos Katalin főiskolai docens tanszékvezetői
megbízásának meghosszabbítását a Technika Tanszékre (JGYTFK) titkos szavazással, 30 igen, 0 nem, 2 tartózkodom szavazattal támogatja.
31/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a Gyógyszerfelügyeleti Tanszék létrehozását a GYTK-n nyílt
szavazással, 31 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
32/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Paál Tamás egyetemi tanár (SOTE) meghívását tanszékvezetői megbízással a Gyógyszerfelügyeleti Tanszékre (GYTK) titkos szavazással,
30 igen, 0 nem, 1 tartózkodom szavazattal támogatja.
33/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács Francis Delpérée, a Louvaini Katolikus Egyetem Jogi Karának
professzora számára Doctor Honoris Causa cím adományozását, titkos szavazással, 31 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
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34/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Boo Lönnqvist, a Jyvaskylá-i Egyetem Etimológiai Tanszékének tanszékvezető professzora Számára Doctor Honoris Causa cím adományozását, titkos szavazással, 31 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
35/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács dr. Karl-Heinz Pfeffer, a tübingeni Eberhard-Karls-Universytat Természeti Földrajzi Tanszékének tanszékvezető professzora számára Doctor Honoris Causa
cím adományozását, titkos szavazással, 32 igen szavazattal egyhangúlag támogatja
36/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács az SZTE 2002. évi költségvetésének elfogadására tett javaslatot
nyílt szavazással, 27 igen, 0 nem, 3 tartózkodom szavazattal támogatja.
37/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács A nemzetközi kapcsolatok keretében külföldre utazók, illetve fogadott vendégek utaztatásának, költségtérítéseinek szabályzatát az elfogadott módosításokkal nyílt szavazással, 32 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
(A szabályzat az Egyetemi Értesítő későbbi különszámában fog megjelenni.)
38/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács az SZTE Kommunikációs tervének elfogadására tett javaslatot
nyílt szavazással, 32 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
39/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács azon javaslatot, hogy az Egészségügyi Főiskolai Kar neve
Egészségtudományi Főiskolai Kar névre változzon, nyílt szavazással, 31 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
40/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács „Az oktatók hallgatói véleményezésének szabályzata" 3.§ (6)
bekezdésének módosítására tett javaslatot nyílt szavazással, 31 igen, 0 nem, 1
tartózkodom szavazattal támogatja.
Az Oktatók Hallgatói Véleményezésének Szabályzata egyetemi tanácsi vitáján elhangzottak alapján
megkerestük az Adatvédelmi Biztost, aki úgy nyilatkozott, hogy „az egyetemi oktatók munkájának hallgatói értékelése csak törvényben meghatározott célnak megfelelő mértékben ismerhető meg". Mivel az Ftv.
32. §-a (3) bekezdésének e) pontja szerint a hallgatók joga, hogy az oktatók munkáját véleményezzék, illetve ugyanezen bekezdés d) pontja alapján „az előadók és más oktatók megválasztása", ez utóbbi jogukkal
csak akkor élhetnek felelősen, ha a „szükséges mértékben" az oktatók munkájának értékelését megismerik.
Szükségesnek tartotta azonban az Adatvédelmi Biztos kiemelni, hogy „az egyetemi oktatók munkájának hallgatói véleményezése, értékelése kizárólag célhoz kötötten ismerhető meg, ezért az értékelés nyilvánosságra hozatalára, azaz bárki számára történő hozzáférhetővé tételére kizárólag az érintett oktató előzetes hozzájárulásával van lehetőség".
Fentieknek megfelelően az Adatvédelmi Biztos ajánlásának megfelelően az Egyetemi Tanács a
Szabályzatot a következő bekezdéssel egészítette ki:
„3. § (6) A hallgatói vélemények értékelését az érintett oktató, törvényben megbatározott feladataik ellátásához szükséges mértékben az érintett tanszék vezetője, az érintett kar dékánja, az
érintett kar HÖK-elnöke, az EHÖK-elnöke, az egyetemi, valamint a kari tanács tagjai, és a
rektor kapják meg, továbbá az értékelések az egyetemi polgárok számára az egyetemi oktatók megválasztásához fűződő joguk gyakorlása céljából megtekinthetőek."
Ezzel egyidejűleg a 3. § jelenlegi (6)-(7) bekezdéseinek számozása (7)-(9) bekezdésre változik.
A módosítás az Egyetemi Értesítőben történő közzététellel lép hatályba.
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41/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács a Szociálpedagógus főiskolai szintű alapképzési szak indítását a
JGYTFK-n azzzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben a JGYTFK a karokkal két
héten belül nem tudja tisztázni a felmerült kérdéseket, akkor elhalasztja az anyag
beadását, nyílt szavazással, 26 igen, 1 nem, 2 tartózkodom szavazattal támogatja.
42/2002. számú ET-határozat
Az Egyetemi Tanács azon javaslatot, hogy a korábban engedélyezett fizikus informatikus alapképzési szak (TTK) elnevezése változzon informatikus fizikus szak elnevezésre, nyílt szavazással, 29 igen, 0 nem, 2 tartózkodom szavazattal támogatja.

KÖZLEMÉNYEK
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATOT HIRDET:

1. a Természettudományi Kar általános és tudományos dékánhelyettesi tisztségének betöltésére.
A megbízandó dékánhelyettes feladata a dékán általános helyettesítése mellett a
Kar tudományos, továbbképzési tevékenységének koordinálása, az ezzel kapcsolatos
operatív feladatok ellátása. (A dékánhelyettes részletes tevékenységi körét a Kari
SZMSZ 8. sz. melléklete tartalmazza.)
Pályázhatnak a Kar főállású egyetemi tanárai és docensei.
A megbízás 3 évre szól.
2. a Természettudományi Kar hallgatói dékánhelyettesi tisztségének betöltésére.
A megbízandó dékánhelyettes feladata a dékán irányításával a Hallgatói Önkormányzattal való kapcsolattartás és az ehhez kötődő operatív feladatok ellátása. (A
dékánhelyettes részletes tevékenységi körét a Kari SZMSZ 8. sz. melléklete tartalmazza.)
Pályázhatnak a Kar főállású egyetemi tanárai és docensei.
A megbízás 3 évre szól.
3. a Természettudományi Kar oktatási dékánhelyettesi tisztségének betöltésére.
A megbízandó dékánhelyettes feladata a dékán irányításával a Kar oktatási tevékenységének koordinálása és az ezzel kapcsolatos operatív feladatok ellátása. (A
dékánhelyettes részletes tevékenységi körét a Kari SZMSZ 8. sz. melléklete tartalmazza.)
Pályázhatnak a Kar főállású egyetemi tanárai és docensei.
A megbízás 3 évre szól.
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A pályázatokhoz mellékelni kell:
- pályázati szöveget,
- kitöltött szakmai adatlapot,
- szakmai önéletrajzot,
- teljes publikációs jegyzéket,
- vezetői elképzeléseket, eddigi vezetői tevékenység leírását,
- végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
- hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.
A pályázóknak meg kell felelniük a Szegedi Tudományegyetem oktatói követelményrendszerében rögzített feltételeknek.
A pályázatokat a megjelenéstől számított 30 napon belül a Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatalába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázat formai feltételeiről a (62) 544-008-as telefonszámon kérhető felvilágosítás.
Dr. Mészáros Rezső s. k.
rektor

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATOT HIRDET:

1. a Természettudományi Kar Matematikai Tanszékcsoportjánál kettő tanársegédi álláshely betöltésére.
A kinevezendő tanársegédek feladata a Szegedi Tudományegyetem oktatói követelményrendszerének megfelelő oktatási feladatok ellátása, tehát főleg gyakorlatok
tartása, a Tanszékcsoport szokásos oktatási profiljának megfelelően a Szegedi Tudományegyetemen.
A pályázóknak matematikus vagy matematika tanári egyetemi diplomával, legalább két éves oktatási gyakorlattal (amelybe a demonstrátori tevékenység is beleszámít) és legalább egy idegen nyelvből középfokú nyelvvizsgával kell rendelkezniük.
A kinevezés 3 évre szól.
2. a Természettudományi Kar Analízis Tanszékére tanársegédi álláshely betöltésére.
A kinevezendő tanársegéd feladata gyakorlatok tartása matematika tanári szakon, továbbá előadások, szemináriumok tartása levelezőknek és az Analízis blokkban felsőbb
éves tanárszakos hallgatóknak. Az oktatási feladatok között hangsúlyosan szerepel a
matematikai szakdidaktia és a számítógéppel segített oktatás módszertana, és ugyanezen
területeken kell tudományos kutatásokat is végezni. Ennek megfelelően előnyben részesülnek a magas szintű számítógépes ismeretekkel, az említett tárgyak oktatásában kellő
gyakorlattal, továbbá középiskolai tanítási tapasztalattal rendelkező pályázók.
A kinevezés 4 évre szól.
3. a Természettudományi Kar Algebra és Számelmélet Tanszékére három tanársegédi álláshely betöltésére.
A kinevezendő tanársegédek feladata a matematika tanár, informatika tanár, matematikus, alkalmazott matematikus, programozó matematikus, programvezető ma-
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tematikus, közgazdász programozó és közgazdász, valamint műszaki informatika
szakos hallgatók számára az algebra és számelmélet témakörébe tartozó tantárgyakból gyakorlatok vezetése, továbbá a tanszék oktató és kutatómunkájában, valamint a
diplomamunkát készítő hallgatók irányításában való aktív részvétel.
A pályázóknak rendelkezniük kell matematika tanár szakos vagy matematikus
egyetemi diplomával. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó a matematikai PhD-program vizsgakövetelményeit már teljesítette, illetve, ha egyetemi oktatási gyakorlattal rendelkezik.
A kinevezés 3 vagy 4 évre szól.
4. a Természettudományi Kar Bolyai Intézetébe tanársegédi álláshely betöltésére.
A kinevezendő tanársegéd feladata a matematika tanár, informatika tanár, matematikus, alkalmazott matematikus, programozó matematikus, programvezető matematikus, közgazdász programozó és közgazdász hallgatók számára az algebra és
számelmélet témakörébe tartozó tantárgyakból gyakorlatok vezetése, továbbá a tanszék oktató és kutatómunkájában, valamint a diplomamunkát készítő hallgatók irányításában való aktív részvétel.
A pályázónak rendelkeznie kell matematika tanár szakos vagy matematikus
egyetemi diplomával. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó a PhDprogram vizsgakövetelményeit már teljesítette.
A kinevezés 4 évre szól.
A pályázóknak meg kell felelniük a Felsőoktatási Törvényben és a Szegedi Tudományegyetem oktatói követelményrendszerében rögzített feltételeknek.
A pályázatok elbírálásának határideje a megjelenéstől számított 60 nap.
A pályázatokat a megjelenéstől számított 30 napon belül a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Dékáni Hivatalába (6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.)
kell benyújtani. A pályázat formai feltételeiről a (62) 544-168-as telefonszámon kérhető
felvilágosítás.
Dr. Mezősi Gábor s. k.
dékán

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATOT HIRDET:

a Mezőgazdasági Főiskolai Kar (Hódmezővásárhely) Állattenyésztési Tanszékére főiskolai tanársegédi álláshely betöltésére.
A kinevezendő főiskolai tanársegéd feladata lesz az Állattenyésztés tárgykörébe
tartozó tantárgyi gyakorlatok tartása, a kari tantervben - a gyakorlati oktatás keretében - előírt üzemi gyakorlatok szervezése, ellenőrzése és értékelése. Feladata lesz
továbbá bekapcsolódni a tanszéken folyó tudományos kutatómunkába.
A pályázónak rendelkeznie kell agrármérnöki végzettséggel és egy nyelvből „C"
típusú államilag elismert középfokú nyelvvizsgával, továbbá meg kell felelnie a Felsőoktatási törvényben és a Szegedi Tudományegyetem oktatói követelményrendszerében előírt feltételeknek. Angol nyelvismeret előnyt jelent.
A kinevezés határozott időre, 2002július l-jétől 2006. június 30-ig szól (4 év).

13.
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A pályázatokat a megjelenéstől számított 15 napon belül a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar (6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 15.)
Főigazgatói Hivatalába kell benyújtani. A pályázatok elbírálásának határideje a
megjelenéstől számított 45 nap. A pályázat formai feltételeiről a (62) 246-466-os telefonszámon lehet érdeklődni.
Dr. Bicsérdy Gyula s. k.
kari f ő i g a z g a t ó

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
DOKTORANDUSZ szálláshelyek elnyerésére
A Szegedi Tudományegyetem Karközi Kollégiumainak Tanácsa pályázatot hirdet
az Irinyi épület IV. emeletén kialakított 7 szoba, valamint az Öthalmi Diáklakásokban lévő 6 szoba igénybevételére. A szobákat Rektor Úr döntése alapján elsősorban
az egyetem volt JATE karain doktorandusz képzésben részt vevő fiatal kollégáknak
szánjuk.
Az Irinyi épületben a szobák 2 ágyasak. Az adott emeleten közös konyha, étkező,
fürdőszobák és zuhanyozók találhatók.
Az Öthalmi Diáklakásokban a pályázható férőhelyeket a 6 személyt befogadó 3
szobás lakások 1 ágyas szobáiban létesítettük. Valamennyi lakás önálló konyhával,
fürdőszobával és WC vei rendelkezik.
A szállás díja jelenleg havonta személyenként 5000,- Ft az Irinyi épületben,
4500,- Ft az Öthalmi Diáklakásokban.
Igénybe vehetők:
Általában 2002. szeptember l-jétől (egyes szobák már július l-jétől is) 2003. június 30-ig (vagy az érintett kérésére augusztus 31-ig).
A pályázatban kéljük annak feltüntetését, hogy melyik létesítményben igényel elhelyezést, illetve hogy pályázatának eredménytelensége esetén kívánja-e szálláshelyigénye figyelembevételét a másik fogadó intézmény esetleg üresen maradó férőhelyeinek betöltésénél.
Kérjük, hogy a pályázati anyaghoz megcímzett, bélyeggel ellátott válaszborítékot
mellékeljenek.
A pályázat benyújtási határideje:
2002. június 28. (péntek) déli 12 óra, a hallgatói ügyek rektorhelyettesénél,
a Rektori Hivatalban.
A jövő évi elsős doktorandusz hallgatók a felvételi elbírálás folyamatában feltételesen is beadhatják jelentkezésüket.
Dr. Almási Tibor s. k.
az S Z T E Karközi K o l l é g i u m a i
Tanácsának e l n ö k e
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PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

A Szegedi Tudományegyetem Karközi Kollégiumainak Tanácsa a 2002/2003-as
tanévre seniori feladatok ellátására pályázatot hirdet:
Eötvös Loránd Kollégiumban:
Hermán Ottó Kollégiumban A épület:
B épület:
Károlyi Mihály Kollégiumban:
Móra Ferenc Kollégiumban:

3 fő
4 fő
1 fő
6 fő
6 fő

Öthalmi Diáklakásokban:

4 fő

részére mindazoknak, akik az SZTE volt JATE karaival közalkalmazotti jogviszonyban illetve MKM vagy MTA állásokon - , valamint PhD tanulmányokat folytatókként hallgatói jogviszonyban állnak.
A megbízás 2002. augusztus l-jétől 2003. július 31-ig teijed. A feladatokról részletes információt az intézmények vezetői adnak. A munkaidő heti 12 óra. A tevékenység honorálásaként térítésmentes kollégiumi elszállásolást biztosítunk.
A pályázat tartalmazza:
- a pályázó nevét, munkahelyét, beosztását
- oktatói, ül. tudományos munkájának rövid leírását
- elképzeléseit a kollégiumban végzendő tevékenységéről
A pályázatot 2002. június 28-án. pénteken déli 12 óráig kell a választott kollégium
igazgatójának benyújtani. Kéljük, hogy a pályázati anyaghoz megcímzett, bélyeggel
ellátott válaszborítékot mellékeljenek.
Dr. Almási Tibor s. k.
az SZTE Karközi Kollégiumai
Tanácsának elnöke
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