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Hírek, információk 
 
1. A Kari Tanács 2016. június 23-án megtartott 2015/2016. tanévi VII. rendes Kari Tanácsülésének 
határozatai: 

A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (21 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja: 
– a német nyelv, irodalom és kultúra MA szak, a német nyelv, irodalom és kultúra MA szak 

német nyelven, valamint a némettanár MA szak szakfelelőseire vonatkozó javaslatot. 
(31/2016.) 

– támogatja a történelemtanár MA szak, valamint a történelem BA és MA szak szakfelelőseire 
vonatkozó javaslatot. (32/2016.) 

– az orosz nyelv és irodalom mester szintű képzési szak orosz nyelven történő nyilvántartásba 
vételére vonatkozó javaslatot. (33/2016.) 

A Kari Tanács titkos szavazással (20 igen, 0 nem, 1 tartózkodom) támogatja Cziráki Zsuzsanna 
adjunktusi kinevezését a Történeti Intézet Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti 
Tanszékére. (34/2016.) 

A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (21 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja: 
– Tóth Hajnalka adjunktusi kinevezését a Történeti Intézet Középkori és Kora Újkori Magyar 

Történeti Tanszékére. (35/2016.) 
– Dringóné Árvay Anett adjunktusi kinevezését (előlépés) az Angol-Amerikai Intézetbe. 

(36/2016.) 
– Zámbóné Kocic Larisa adjunktusi kinevezését (előlépés) az Angol-Amerikai Intézet Angol 

Tanszékére. (37/2016.) 
– Tóth Ákos adjunktusi kinevezését (előlépés) a Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet 

Összehasonlító Irodalomtudomány Tanszékére. (38/2016.) 
– Tóth Zoltán János adjunktusi kinevezését (előlépés) a Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet 

Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszékére. (39/2016.) 
– Harsányi Szabolcs Gergő adjunktusi kinevezését (előlépés) a Pszichológiai Intézet Szociál- és 

Fejlődéspszichológiai Tanszékére. (40/2016.) 
A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (20 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja: 
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– Lénárt András adjunktusi kinevezését (előlépés) a Romanisztika Intézet Hispanisztika 
Tanszékére. (41/2016.) 

– Kristó Sándor adjunktusi kinevezését (előlépés) a Szláv Intézet Orosz Filológiai Tanszékére.  
(42/2016.) 

A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (21 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja Illés Imre 
Áron  adjunktusi kinevezését (előlépés) a Történeti Intézet  Ókortörténeti Tanszékére. (43/2016.) 

A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (20 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) elfogadja a 2015-ös 
költségvetési év zárásáról szóló pénzügyi beszámolót. (44/2016.) 

A Kari Tanács nyílt szavazással (19 igen, 0 nem, 1 tartózkodom) elfogadja a 2016. év 
költségvetésére vonatkozó javaslatot. (45/2016.) 

A Kari Tanács nyílt szavazással (20 igen, 0 nem, 1 tartózkodom) elfogadja a Kar Tanulmányi 
Ügyrendjének módosítását. (46/2016.) 

A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (20 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) elfogadja a BTK 
Tanulmányi Bizottság 2015/2016. tanévi munkájáról készült beszámolót. (47/2016.) 

A Kari Tanács titkos szavazással (19 igen, 0 nem, 1 tartózkodom) megválasztja az SZTE BTK 
Tanulmányi Bizottság elnökévé Balázs Pétert a 2016/2017-es tanév időtartamára. (48/2016.) 

A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (19 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja a 
díszdiplomák adományozására vonatkozó javaslatot. (49/2016.) 

A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (18 igen, 0 nem, 1 tartózkodom) támogatja a 
Bölcsészettudományi Kar elnevezésének Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karra történő 
megváltoztatása tárgyában azt, hogy a Kar vezetése kezdje meg az ezzel kapcsolatos előkészítő 
feladatokat és véleményeket felmérő munkát. (50/2016.) 

 
2. A Kar épületeinek nyári nyitvatartásáról a http://www.arts.u-szeged.hu/karunkrol/elerhetoseg 
címen találhat friss információt. 
 
 

Rendezvények, konferenciák, előadások 
 
1. Lénárt András (Hispanisztika Tanszék) előadást tartott Párizsban az Université Paris 7 Diderot és a 
kanadai Royal Military College által közösen szervezett War Memories: Commemoration, Re-
enactment, Writings of War in the English-speaking World (18th-21st centuries) című nemzetközi 
konferencián az alábbi témában: "The Spanish-American War on Film: an International Approach". 
 

Könyvespolc 
 
1. A Hispanisztika Tanszék oktatóinak szerkesztésében megjelent a Transiciones. De la dictadura a 
la democracia (Americana eBooks & Inter-American Research Center, 2016) című spanyol nyelvű 
tanulmánykötet, amely a 2015 őszén a Tanszék szervezésében megrendezett nemzetközi 
konferencián elhangzott előadásokat adja közre. A kötetben a Tanszék oktatói is publikálták 
írásaikat, letölthető az SZTE Amerika-közi Tanulmányok Kutatóközpontjának honlapján keresztül: 
http://centro.interamerican.hu/es/publications/ 
 
2. Megjelent Anderle Ádám professor emeritus (Hispanisztika Tanszék) "La vigencia de 
Mariátegui en la Hungría actual" (Mariátegui érvényessége a mai Magyarországon) című írása a 
perui Cátedra Mariátegui című folyóirat V. évf. 30. számában (Lima, 2016 június-július). 
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Tudományos és PhD hírek 
 
1. PhD-védések: 

Povedák Kinga (történelemtudomány) PhD-védésére 2016. június 22-én került sor. A védés 
eredménye: 100%. 

Asztalos Kata (neveléstudomány) PhD-védésére 2016. június 28-án került sor. A védés eredménye: 
96%. 

Gulyás László (történelemtudomány) PhD-védésére 2016. június 29-én került sor. A védés 
eredménye: 96%. 
 

2. A TDT 2016. július 7-én tartotta ülését. Az ülés napirendi pontjai a következők voltak: 
1. Új eljárás indítására vonatkozó kérelem 

Irodalomtudomány: Tóth Zsuzsanna, Palotás György és Bencsik Orsolya eljárás indítása iránti 
kérelmét 9 igen egyhangú szavazattal támogatta. Nyikos Dániel Árpád fokozatszerzési eljárás 
elindítását nem támogatta, pótfelvételi kiírását kérte, és költségtérítéses hallgatói 
jogviszonyban jelentkezhet 2+2 éves doktori képzésre.  

Neveléstudomány: Tongori Ágota , Szabadi Magdolna, Zentai Gabriella, Pásztor Kovács Anita, 
Sominé Hrebik Olga fokozatszerzési eljárási kérelmét elfogadta 9 igen szavazattal. 

Történelemtudomány: Takács Melinda, Palotás Zsolt eljárás indítása iránti kérelmét 9 igen 
szavazattal támogatta. 

Nyelvtudomány: Wirt Patrícia, Georgieva Ekaterina, Nagy László eljárás indítása iránti kérelmét 
9 igen szavazattal támogatta. 

2. Védési bizottság kijelölése 
Irodalomtudomány: Molnár Dávid, Éles Árpád, 
Nyelvtudomány: Danka Balázs 
Neveléstudomány: Pásztor Attila, Thékes István, Ingo Barkow, Szabó-Balogh Virág, Szabó 

Attila, Buzás Zsuzsanna esetében megtörtént. 
3. Védések megtárgyalása: 

 A Neveléstudományi Doktori Iskola keretén belül Asztalos Kata, a Történelemtudományi 
Doktori Iskola keretén belül Povedák Kinga, és Gulyás László PhD-fokozatszerzési eljárását 
lezárta és az EDT továbbította az anyagokat avatás céljából. 

4. Ösztöndíjas helyek elosztása:. 
Az Irodalomtudományi Doktori Iskola 9, 

a Történelemtudományi Doktori Iskola 6, 
a Nyelvtudományi Doktori Iskola 5, 
a Neveléstudományi Doktori Iskola 7, 
a Filozófiatudományi Doktori Iskola 1 ösztöndíjas helyet kapott a karra jutó 28 helyből. 

5. SZTE ÚNKP „B” keret doktori hallgatói, doktorjelölti, valamint posztdoktor I. és posztdoktor II. 
pályázatok elbírálása:   

A Tudományterületi Doktori Tanács a rendelkezésére álló keretet felhasználta, az egyes 
ösztöndíjakhoz kapcsolódó felterjesztéseket továbbította a Doktori Intézet felé. Döntés július 
13-án lesz. 

6. A Professor Emeritus cím adományozására tett javaslatot (történelemtudomány) Karsai László 
professzor úr részére 9 igen egyhangú szavazattal támogatta a TDT. 
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Pályázatok 
 
1. A Kisalföld napilap és a Tarandus Kiadó az idei Győri Könyvszalonra országos szépirodalmi 
pályázatot hirdet Magyar Radír 2016 címmel. 

Novella, esszé, elbeszélés, blog, humoreszk, riport kategóriában várjuk a pályaműveket, 
melyek közül a legjobbakat könyv és e-könyv formájában is megjelentetjük. 

A pályázat beküldési határideje: 2016. augusztus 31. A pályaműveket elektronikus úton 
várjuk a következő e-mail címre: info@tarandus.hu. 
 Tematikus megkötés: a művek a mai Magyarországról, a társadalmat érdeklő eseményekről, 
folyamatokról szóljanak. Egy szerző legfeljebb egy írásművet küldhet be. Korhatár: betöltött 16. 
életév. Kizárólag olyan műveket várunk, amelyeket eddig még sem nyomtatásban, sem internetes 
felületen nem közöltek. A szerző a pályázat beküldésével felelősséget vállal, hogy a beküldött pályamű 
saját szellemi terméke. Egy pályamű maximális terjedelme a 12 000 leütést nem haladhatja meg, 
beleértve a szóközöket is. 

Nevezési díj 3000 Ft, diákigazolvánnyal rendelkezőknek 1500 Ft. Az almanachba kerülő 
írások szerzői egy-egy példányt ingyenesen kapnak, további öt-öt példányt a bolti ár 50%-áért 
vásárolhatnak meg. 

A pályázat legjobb műveit közös kötetben adjuk ki. Az antológia nyomtatott és ekönyv 
formátumban is megjelenik. A kötet országos terjesztésben lesz elérhető. A pályázók írásaik 
beküldésével hozzájárulnak, hogy műveik a pályázati kiírásban megnevezett kiadványban 
megjelenhessenek, és az érintett írások szerzői joga öt évre a Tarandus Kiadóra szálljon át. 
Díjak: 

– A Magyar Radír 2016 Szépirodalmi Pályázat Nagydíja: bruttó 250 000 Ft pénzbeli támogatás és 
50 000 Ft értékű könyvcsomag, a győztes novella az antológián túl megjelenik a Lapcom Zrt. 
napilapjaiba – Kisalföld, Bors, Délmagyarország – fűzött Regényújság magazinban.  

– A Magyar Radír 2016 Szépirodalmi Pályázat, II. helyezett: bruttó 150 000 Ft pénzbeli támogatás 
és 25 000 Ft értékű könyvcsomag, a győztes novella az antológián túl megjelenik a Lapcom Zrt. 
napilapjaiba – Kisalföld, Bors, Délmagyarország – fűzött Regényújság magazinban. 

– A Magyar Radír 2016 Szépirodalmi Pályázat, III. helyezett: bruttó 100 000 Ft pénzbeli támogatás 
és 5000 Ft értékű könyvcsomag, a győztes novella az antológián túl megjelenik a Lapcom Zrt. 
napilapjaiba – Kisalföld, Bors, Délmagyarország – fűzött Regényújság magazinban. 

– A Magyar Radír 2016 Szépirodalmi Pályázat 4-10. helyezettjei: 5000 Ft értékű könyvcsomag, a 
novella az antológián túl megjelenik a Lapcom Zrt. napilapjaiba – Kisalföld, Bors, 
Délmagyarország – fűzött Regényújság magazinban. 

– A Magyar Radír 2016 Szépirodalmi Pályázat 11–50. helyezettjei: díszoklevél, megjelenés az 
antológiában és meghívás az ünnepélyes díjkiosztóra.  

A kiírók fenntartják maguknak a jogot, hogy díjazottakat csak megfelelő mennyiségű és minőségű 
pályamű beérkezése esetén hirdetnek, ugyanígy az antológia kiadásának feltétele is a megfelelő 
mennyiségű és minőségű pályamű beérkezése. A pályázaton a kiírók munkatársai és közvetlen 
hozzátartozói nem vehetnek részt. 

További információ: http://www.kisalfold.hu/radir/magyar_radir_2016_- 
_palyazati_kiiras_dijak/2479253/ 
 
2. A Kortárs folyóirat novellapályázatot hirdet, melyben kizárólag magyar nyelvű novellákat várunk. 
Bárki pályázhat életkori megkötés nélkül. Egy szerző egy szöveggel pályázhat, amelynek terjedelme 
maximum 15 000 leütés. Olyan írásokkal lehet pályázni, amelyek korábban sem a print, sem az 
elektronikus médiában nem jelentek meg. A novelláknak az alábbi hírhez kell valamilyen formában – 
szorosabban vagy lazábban – kapcsolódnia: „Húsz ember esett foglyul egy turisztikai ballonon, amit 
az erős szél dobált húsz percig Berlinben.” (Index) 
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A novellákat a kortars.novellapalyazat@gmail.com email címre várjuk. A dokumentum 
tartalmazza a pályázó nevét is! Beküldési határidő: 2016. augusztus 20. 
Díjazás: 

– 1. díj: 100 000 Ft 
– 2. díj: 80 000 Ft 
– 3. díj: 60 000 Ft 

A zsűri tagjai a Kortárs folyóirat és a Kortárs Online szerkesztői. A zsűri fenntartja magának a jogot, 
hogy amennyiben nem érkeznek be megfelelő minőségű pályaművek, a pályázati díjakat nem osztja ki. 

A pályázatot kiíró szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett pályaművek 
közül az arra érdemesítetteket a Kortárs folyóiratban, illetve a Kortárs Online-on közzétegye. A 
pályázat eredményéről a pályázókat szeptember 30-ig értesítjük. Nem pályázhatnak a Kortárs folyóirat, 
illetve a Kortárs Online szerkesztői és közeli hozzátartozóik. 

További információ: http://www.kortarsonline.hu/novellapalyazat 
 
3. Aaron Swartz ösztöndíj: A Vera and Donald Blinken Nyílt Társadalom Archívum (Blinken OSA), 
az open access mozgalom egyik kezdeményezője, éves ösztöndíj programot indít a bölcsészet-, 
társadalomtudományok és a műszaki tudományok, illetve a technológiai megoldások határterületein 
dolgozó fiatal és ígéretes műszaki tehetségeknek, tudósoknak és aktivistáknak. Az ösztöndíj 
elsősorban olyanoknak szól (az egyetemi diploma nem feltétel), akiknek erős gyakorlati tudással 
rendelkeznek az azt a célt szolgáló technológiai eszközök fejlesztése terén, hogy a tudás és az adatok a 
széles nyilvánosság számára hozzáférhetővé váljanak; akik a könyvtárak és levéltárak 
információkezelési gyakorlatainak megváltoztatása iránt érdeklődnek; akik szívesen járulnak hozzá az 
unorthodox ötleteken alapuló innovatív vizuális taxonómiák és katalógusok felépítéséhez; és akik a 
polgári szabadságjogok és online aktivizmus előremozdítása érdekében szembemennek a kormányok 
és kiadók információ feletti kontroljával. 
Az Aaron Swartz ösztöndíj 2016/2017-ben két kutatási területre koncentrál: 

1) információs szakemberek számára levonható következtetések a legfrissebb elképzelések és a 
polgári szabadságjogok közti, az információ hozzáférhetőségét érintő konfliktusokról; 

2) a digitális dokumentumok autentikálása jogi erejű bizonyítékként és a kutatás validálása a 
hálózati alapú információs környezetben. 

Az ösztöndíj három hónapra szól, amelyet legkorábban 2016. szeptember 1-én, legkésőbb 2017. január 
1-én kell megkezdeni. A három hónap alatt az ösztöndíjasok a Blinken OSA Archívumban fognak 
kutatni a műszaki, bölcsészet- és társadalomtudományokat egyaránt érintő kutatási témájukban. A 
Blinken OSA Archívum egy darab 10 000 dolláros ösztöndíjat kínál fel, a díjazott további 1000 dollárt 
kap a kutatással és szakmai előmenetelével kapcsolatos utazási és egyéb költségekre. 

A pályázás feltétele a felmutatható eredmények megléte és bölcsészettudományi területen. A 
díjazott az ösztöndíj ideje alatt más feladatot nem végezhet. Külföldi pályázó esetében a Blinken OSA 
szükség esetén segít a vízum megszerzésében. Az ösztöndíjbizottság 2016 augusztusában hirdet 
eredményt.  
A szükséges dokumentumok 

– Motivációs levél, amelyben a pályázó részletezi műszaki és kutatási szakmai tapasztalatát, illetve 
ismerteti javasolt kutatási vagy laboratóriumi projektjét, amelyet az ösztöndíj időtartama alatt 
kíván elvégezni. 

– Önéletrajz 
– Egy bemutatandó laboratóriumi workshop egyoldalas leírása 
– Két ajánlólevél 

A pályázatoknak és mellékleteiknek legkésőbb 2016. július 17-én középeurópai idő szerint 11:59-kor 
be kell érkezniük. Az ennél később érkező pályázatokat nem fogadjuk. Kérjük, a pályázatokat küldjék 
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az asf@ceu.edu e-mail címre a Blinken Nyílt Társadalom Archívumba. További információ: 
http://www.osaarchivum.org/node/491 
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Következő lapzárta: 2016. szeptember 6. 

 

Aktuális pályázatok határidő-táblázata 
 

Határid ő Meghirdető A pályázat célja, címe Megjelenés helye 
2016. júl. 17. Blinken OSA Aaron Swartz Ösztöndíj Kurír 325. 
2016. aug. 20. Kortárs Novellapályázat Kurír 325. 
2016. aug. 31. Kisalföld Magyar Radír 2016 Kurír 325. 

2016. szept. 15. SZTE BTK Kristó Gyula-díj Kurír 324. 
2016. szept. 30. MAVSZ Mit jelent ma 1956? Kurír 324. 
2016. okt. 10. Fulbright Oktatói/kutatói ösztöndíjak Kurír 320. 
2016. okt. 31. CEEPUS Mobilitás Kurír 318. 
2016. nov. 30. Ceepus Mobilitás freemover Kurír 318. 

2017. márc. 15. EEM Nemzet Fiatal Tehetségei Kurír 322. 
    

Folyamatos OMAA Rövid kutatói ösztöndíj Kurír 304. 
Folyamatos OTKA Kiadástámogatás Kurír 289. 
Folyamatos OTKA Alapkutatások támogatása Kurír 289. 
Folyamatos Tempus Közalapítvány Comenius, Pestalozzi Kurír 279. 
Folyamatos Kanadai Nemzetk. FÜ Utazástámogatás Kurír 173. 

 


