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Hírek, információk 
 
1. A BTK HÖK kezdeményezésére Dékán úr 2017. május 10-re (szerdára), a kari sportnap 
megtartására tekintettel dékáni szünetet engedélyezett. 
 
2. A Kari Tanács 2017. április 6-án megtartott 2016/2017. tanévi V. rendes Kari Tanácsülésének 
határozatai: 
A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (19 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja: 

– a Színháztudomány mesterképzési szak Bölcsészettudományi Karon történő indítását. 
(16/2017.) 

– „A Mediterráneum 19-20. századi története” BA specializáció Bölcsészettudományi Karon 
történő létesítését és indítását. (17/2017.) 

A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (19 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja: 
– Sándorné Kérchy Anna adjunktus 2017. 09. 01-jével történő egyetemi docensi kinevezését az 

Angol Tanszéken. (18/2017.) 
– Kasik László adjunktus 2017. 09. 01-jével történő egyetemi docensi kinevezését a Neveléselmélet 

Tanszéken. (19/2017.) 
– Martos Tamás adjunktus 2017. 09. 01-jével történő egyetemi docensi kinevezését a Személyiség-, 

Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszéken. (20/2017.) 
– Szabó Éva intézetvezetői megbízásának 2017. 07. 01-jei kezdettel 5 évvel történő 

meghosszabbítását a Pszichológiai Intézetben. (21/2017.) 
A Kari Tanács titkos szavazással (18 igen, 0 nem, 1 tartózkodom) támogatja Besesekné Molnár 

Gyöngyvér 2017. 07. 01-jei kezdőnappal 3 évre történő intézetvezetői megbízását a 
Neveléstudományi Intézetben. (22/2017.) 

A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (19 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja: 
– Zentainé Kollár Andrea 2017. 07. 01-jei kezdőnappal 2 évre történő intézetvezetői megbízását a 

Romanisztika Intézetben. (23/2017.) 
– Csikós Zsuzsanna tanszékvezetői megbízásának 2017. 07. 01-jei kezdőnappal 4 évre történő 

meghosszabbítását a Hispanisztika Tanszéken. (24/2017.) 
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– Prof. Zimonyi István tanszékvezetői megbízásának 2017. 07. 01-jei kezdőnappal 4 évre történő, 
2021. 06. 28-áig terjedő meghosszabbítását a Középkori Egyetemes Történeti Tanszéken. 
(25/2017.) 

A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (18 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja: 
– Sándor Klára tanszékvezetői megbízásának 2017. 07. 01-jei kezdőnappal 5 évre történő 

meghosszabbítását a Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszéken. (26/2017.) 
– Vargáné Drewnowska Ewa tanszékvezetői megbízásának 2017. 07. 01-jei kezdőnappal 5 évre 

történő meghosszabbítását a Német Nyelvészeti Tanszéken. (27/2017.) 
A Kari Tanács titkos szavazással (17 igen, 0 nem, 1 tartózkodom) támogatja Bibok Károly 

tanszékvezetői megbízásának 2017. 07. 01-jei kezdőnappal 5 évre történő meghosszabbítását az 
Orosz Filológiai Tanszéken. (28/2017.) 

A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja Gyimesi 
Timea 2017. 07. 01-jei kezdőnappal 3 évre történő tanszékvezetői megbízását a Francia Nyelvi és 
Irodalmi Tanszéken. (29/2017.) 

A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (19 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja Pusztai 
Bertalan 2017. 07. 01-jei kezdőnappal 3 évre történő tanszékvezetői megbízását a Kommunikáció- 
és Médiatudományi Tanszéken. (30/2017.) 

A Kari Tanács titkos szavazással (17 igen, 0 nem, 2 tartózkodom) támogatja Kelemen Zoltán 2017. 07. 
01-jei kezdőnappal 3 évre történő tanszékvezetői megbízását az Összehasonlító Irodalomtudomány 
Tanszéken. (31/2017.) 

 
3. 2017. április 11. és 13. között  került megrendezésre a XXXIII. OTDK  a Társadalomtudományi 
Szekcióban (helyszín: az ELTE Társadalomtudományi Kara). Az SZTE BTK Szociológia Tanszék 
három hallgatója közül egy hallgató II. és egy hallgató pedig III. helyezést ért el. 

II. díj: Nagy Nándor: "Hogyan tovább?" Végzős vajdasági magyar középiskolások jövőbeli tervei. 
Témavezető: Lencsés Gyula adjunktus 

III. díj: Paizs Melinda Adrienn: Szegedi önkéntesek a 2015-ös menekültválságban. Egy önszerveződő 
szervezet kialakulása és működése. Témavezető: Lencsés Gyula adjunktus 

 
 

Rendezvények, konferenciák, előadások 
 
1. Április 6-án került megrendezésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a Hungary and Latin 
America - Cultural Ties című, angol - spanyol nyelvű nemzetközi konferencia. A Hispanisztika 
Tanszék oktatói közül Csikós Zsuzsanna "La imagen de América Latina en Hungría a finales del 
siglo XIX y principios del XX", Jancsó Katalin "Venezuelan Indigenous People through the Lenses 
of a Photographer of Hungarian origin", Lénárt András pedig "Exiled for Political Reasons: 
Hungarian Actors in Latin America" címmel tartott előadást. 
 
2. Katona Eszter (Hispanisztika Tanszék) április 7-8-án részt vett a Varsói Egyetem és a madridi 
UNED közös szervezésében megrendezett III Simposio internacional sobre el teatro español como 
objeto de estudios nemzetközi konferencián, ahol “Metateatralidad en los dramas de Federico 
García Lorca” címmel tartott előadást. 
 
3. A Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg oktatója, Elisabeth Engl az Erasmus+ 
program keretében több előadást tart a Karon. 

– Április 24, 8.00, VIII. terem: Die Bibliothek des Nürnberger Arztes und Botanikers Christoph 
Jacob Trew (1695–1769) 
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– Április 25, 10.00-tól, Német szeminárium: Botanische Sammlungen: Aufbau und 
Ordnungsprinzipien der Sammlungen im 18. Jahrhundert 

– Április 26, 10.00, Német szeminárium: Bücherkauf im 18. Jahrhundert: Die Beschaffung von 
Büchern zwischen Buchhandel und Beziehungsnetzwerken 

– Április 26, 14.00, Német szeminárium: Bibeldruck in Deutschland: Drucke und Drucker der 
Lutherbibel zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert 

 
 

Könyvespolc 
 
1. J. Nagy László emeritus professzor (Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok 
Tanszék) könyvének (Az egyiptomi-magyar kapcsolatok) arab nyelvű megjelenése alkalmából 
könyvbemutatót tartottak a szerző és fordító jelenlétében a Kairói Magyar Kulturális Központban 
2017. április 19-én. 
 
2. Megjelent az Apertúra legújabb száma. http://uj.apertura.hu/ 
 
 

Tudományos és PhD hírek 
 
1. PhD-védések: 

Szabó-Balogh Virág (neveléstudomány) PhD-védésére 2017. március 24-én került sor. A védés 
eredménye: 100%. 

Zeman Ferenc (történelemtudomány) PhD-védésére 2017. április 24-én került sor. A védés 
eredménye: 92%. 

Maléth Ágnes (történelemtudomány) PhD-védésére 2017. május 19-én 15 órai kezdettel kerül sor a 
Tanulmányi és Információs Központ videokonferencia termében. 

 
2. PhD-szigorlatok: 

Tóth Sándor Máté (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2017. május 26-án 11 órai kezdettel kerül 
sor. 

 
3. A BTK Doktori Tanácsa 2017. május 4-én 14 órai kezdettel a SZTE BTK Kari Tanácstermében 
tartja soron következő ülését az alábbi napirendi pontokkal: 

1. Új eljárás indítása: 
Nyelvtudomány 
a) Molnár-Tóth Alinda 

2. Védési bizottság összetételére tett javaslat elfogadása: 
Nyelvtudomány 
a) Janurik Boglárka. 

3 . Védés megtárgyalása: 
Neveléstudomány 
a) Szabó-Balogh Virág 
b) Szabó Attila. 
Történelemtudomány 
a) Zeman Ferenc. 

4. Pro Laudanda promotione díj adományozására történő előterjesztések rangsorolása. 
5.  Egyéb. 
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Pályázatok 
 
1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Magyarország jó tanulója – jó sportolója 2016” 
címmel azon tanulókat és hallgatókat kívánja kitüntetni, akik a 2015/2016. tanévben eredményes 
tanulmányi munkájuk mellett kimagasló sportteljesítményt nyújtottak. 

A díjazottak a „Magyarország jó tanulója – jó sportolója 2016” címet elismerő miniszteri 
oklevelet kapnak a 2015/2016 tanévben elért eredményes tanulmányi munkájukért és kimagasló 
sportteljesítményükért. 
A cím elnyerésére három kategóriában nyújtható be pályázat: 

I. kategória: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulója 
II. kategória: köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 9-13. évfolyamos 

tanulója 
III. kategória: felsőoktatási intézmény teljes idejű képzésben részt vevő (nappali tagozatos) hallgatója 

A cím elnyerésére az a tanuló vagy hallgató pályázhat, aki az alábbi feltételek mindegyikének 
megfelel: 

1. A 2015/2016. tanévben valamely magyarországi köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai 
oktatásban részt vevő 5-13. évfolyamos tanulója vagy felsőoktatási intézmény teljes idejű képzésben 
részt vevő (nappali tagozatos) hallgatója. 

2. A 2015/2016. tanévben (2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. között) a Pályázati útmutató 4.2 
pontban hivatkozott sportágak valamelyikének a 4.3. pontban felsorolt hazai országos bajnokságán 
vagy/és nemzetközi versenyén 1- 6. helyezést ért el. 

3. A kettő tizedesjegy értékre történő kerekítéssel – I. és II. kategóriában a magatartás és szorgalom jegyek 
kivételével – számított tanulmányi átlaga elérte az alábbi eredményt: 

I. kategória: a 2015/2016. tanév végén legalább 4,80 
II. kategória: a 2015/2016. tanév végén legalább 4,70 
III. kategória: a 2015/2016. tanév I. és II. félév átlaga* legalább 4,00 
*A keresztféléves képzésben részt vevő első/utolsó évfolyamos hallgató esetében egy félév átlaga 

számítandó. 
A Pályázati felhívás és a Pályázati útmutató az alábbi weboldalakon érhető el: 

– a kormányzati portálon, az Oktatásért Felelős Államtitkárság hírei között: 
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-
felelosallamtitkarsag, 

– a pályázat kiírásában közreműködő sportszakmai szervezetek honlapjain, 
– a pályázati portálon (regisztrációt követően): http://kerdoiv.emmi.gov.hu/jotanulo/. 

A pályázati dokumentáció részei: 
– a pályázati portálon online kitöltött Pályázati adatlap, 
– a pályázati portálon feltöltött kötelező és további mellékletek. 
A pályázat előzetes regisztrációt követően kizárólag elektronikus úton nyújtható be a pályázat 
hivatalos weboldalán, a http://kerdoiv.emmi.gov.hu/jotanulo/ portálon. 

Benyújtási határidő: 2017. április 28. 8 óra 
A pályázatokat az Értékelő Bizottság egységes szempontsor alapján értékeli. Csak a Magyar Olimpiai 
Bizottság által regisztrált olimpiai, a Nemzeti Versenysport Szövetség által regisztrált nem olimpiai 
sportági szakszövetségek, valamint a Magyar Paralimpiai Bizottság és a köztestületébe tartozó 
fogyatékosok országos sportszövetségei által képviselt sportágak, továbbá a Pályázati útmutatóban 
felsorolt versenyek eredményei vehetők figyelembe. A pályázat díjazottjairól – az Értékelő Bizottság 
által felterjesztett javaslat alapján – az oktatásért felelős miniszter hoz döntést. 

A pályázattal kapcsolatosan további információt Géczi Katalin, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának köznevelés-stratégiai referense nyújt a +36 (1) 795 4135 telefonszámon. 
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2. Szombathelyi Osztrák-Magyar Nyári Egyetem ösztöndíj 
A Bécsi Egyetem Európai és Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének Finnugor 
Tanszéke és az ELTE Savaria Egyetemi Központja közös nyári egyetemet szervez osztrák, ill. magyar 
egyetemi és főiskolai hallgatók számára, akik magyar/német nyelvtudásukat szeretnék fejleszteni. Az 
ösztöndíjakra a magyar hallgatók közül a nem német szakos, első (BA vagy MA) diplomájukat szerző 
(elsősorban nappali tagozatos) hallgatók pályázhatnak.  

Mivel a nyári egyetem nem csupán egy nyelvkurzus, hanem nagy hangsúlyt helyezünk a közös 
programokra, a tanórán kívüli együtt tanulásra is, olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik a közösség 
együttes tevékenységében aktívan részt kívánnak venni. 

Jelentkezési határidő: 2017. május 31. 
A kurzus felépítése: intenzív nyelvtanulási program (naponta 9.00-től 12.30-ig) haladó, ill. 
középhaladó szinten; délutánonként osztrák, ill. magyar kultúrtörténeti tematikájú előadások, amelyek 
a kelet-ausztriai/nyugat-magyarországi régióhoz kapcsolódnak, filmvetítés, változatos szabadidős és 
kulturális programok. 
Jelentkezési feltételek a magyar hallgatók számára: 

– a haladó szinthez: alapfokú (A2 szintű) államilag elismert nyelvvizsga vagy annak megfelelő 
egyéb bizonyítvány/igazolás; 

– a középhaladó szinthez: középfokú (B szintű) államilag elismert nyelvvizsga vagy annak 
megfelelő egyéb bizonyítvány/igazolás; 

– hallgatói jogviszony egy magyarországi felsőoktatási intézményben, nem német szak; 
– rövid német vagy magyar nyelvű motivációs levél. 

Az ösztöndíjakat az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány biztosítja, amely nem készpénzt jelent, hanem 
a kurzuson való ingyenes részvételt. Az ösztöndíj elnyerése után a hallgatók szerződést kötnek az 
alapítvánnyal, amelyben vállalják a kurzuson való részvételt. 

A Szombathelyre történő leutazás és a hazautazás költségeit a hallgatók állják.  
A pályázatok elbírálása után az ösztöndíjat elnyert hallgatóktól 10 000 Ft regisztrációs díjat kérünk 
átutalni a későbbiekben megadott bankszámlaszámra. További költségek: zsebpénz, mindenkinek 
igényei szerint. A kurzus részvételi díját, szállásdíjat, napi kétszeri étkezést (reggeli, ebéd), a 
kirándulásokat az ösztöndíj tartalmazza. 

A résztvevők létszáma 24 osztrák és 24 magyar hallgató. A résztvevők a szombathelyi Savaria 
Egyetemi Központ kollégiumában kapnak szállást kétágyas szobákban (egy osztrák hallgató és egy 
magyar hallgató együtt), közel a városközponthoz. Az oktatás és az étkezés szintén a központ, ill. a 
kollégium közelében zajlik. 

A kurzus vezetője Csire Márta. Email: marta_csire@yahoo.de, tel.: +43 1 4277 43012; fax: 
+43 1 4277 9430. További információk: 
 http://finno-ugristik.univie.ac.at/studium/internationales/sommerkolleg-szombathely 
 
3. Szakmai gyakorlatok az Európai Parlamentben 
A szakmai képzéshez történő hozzájárulás, valamint az intézmény működésének megismertetése 
érdekében az Európai Parlament többféle lehetőséget kínál szakmai gyakorlatok folytatására 
Főtitkárságán. 
a) Az Európai Parlament lehetőséget kínál szakmai gyakorlatokon való részvételre a pályázatok 

benyújtásának határideje előtt felsőfokú tanulmányok folytatására jogosító középiskolai 
bizonyítványt szerzett, illetve már felsőfokú tanulmányokat folytató vagy ezzel egyenértékű 
szakmai képzésben részesülő fiatalok számára. Ezeket a szakmai gyakorlatokat elsősorban azon 
fiatalok számára szervezik, akiknek képzésük keretében szakmai gyakorlaton kell részt venniük, 
illetve akik a gyakorlat első napján már betöltötték 18. életévüket. A képzési gyakorlat időtartama 
legalább egy, legfeljebb négy hónap, amelytől lehetőség van eltérni. 
A nem kötelező gyakorlatok kezdőnapjai és a pályázatok elfogadásának határideje: 
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– Jelentkezési időszak: augusztus 1-től október 1-ig (A gyakorlat kezdete: január 1.) 
– Jelentkezési időszak: december 1-től február 1-ig (A gyakorlat kezdete: május 1.) 
– Jelentkezési időszak: április 1-től június 1-ig (A gyakorlat kezdete: szeptember 1.) 

A kötelező gyakorlatok kezdőnapjai és a pályázatok elfogadásának határideje: 
– Jelentkezési határidő: október 1. (A gyakorlat kezdete: január 1. és április 30. között) 
– Jelentkezési határidő: február 1. (A gyakorlat kezdete: május 1. és augusztus 31. között) 
– Jelentkezési határidő: június 1. (A gyakorlat kezdete: szeptember 1. és december 31. között) 

b) Fordítóképzési szakmai gyakorlatok 
A fordítóképzési szakmai gyakorlat időtartama egytől három hónap lehet. Ez az időtartam kivételes 
jelleggel legfeljebb további három hónappal meghosszabbítható. 

c) Fordítási szakmai gyakorlat egyetemi oklevéllel rendelkezők számára 
A pályázóknak pályázatuk benyújtásának határideje előtt be kell fejezniük legalább hároméves, 
oklevél kiadásával záruló képzésüket. Az egyetemi oklevéllel rendelkezők számára szervezett 
fordítási szakmai gyakorlatok időtartama három hónap. Ez az időtartam kivételes jelleggel 
legfeljebb további három hónappal meghosszabbítható. 
Szakmai gyakorlati időszakok és a hozzájuk kapcsolódó jelentkezési határidők: 

– Jelentkezési időszak: június 15.–augusztus 15. (A gyakorlati időszak kezdete: január 1.) 
– Jelentkezési időszak: szeptember 15–november 15. (A gyakorlati időszak kezdete: április 1.) 
– Jelentkezési időszak: december 15–február 15. (A gyakorlati időszak kezdete: július 1.) 
– Jelentkezési időszak: március 15–május 15. (A gyakorlati időszak kezdete: október 1. 

A fordítási szakmai gyakorlatok színhelye Luxembourg. A fordítóképzési és fordítási szakmai 
gyakorlatok résztvevői havi díjazásban illetve gyakornoki ösztöndíjban részesülnek. 

d) Szakmai gyakorlatok az egyetemi oklevéllel rendelkezők számára (Robert Schuman ösztöndíj) 
A szakmai gyakorlatok típusai: 
– általános szakmai gyakorlat, amely a kritériumokat teljesítő valamennyi jelentkező számára 

nyitott. 
– újságírói szakmai gyakorlat: a jelentkezőknek ezenfelül megfelelő szakmai tapasztalattal kell 

rendelkezniük, és azt publikációs listával, az Európai Unió egyik tagállamának újságíró-
szövetségéhez tartozó tagsággal vagy az Európai Unió tagállamaiban, illetve a tagjelölt 
országokban elismert, újságírói képzettséget tanúsító bizonyítványnyal igazolniuk kell. 

– Szaharov-díj opció: e program célja, hogy elmélyítse az emberi jogokat és a vonatkozó 
nemzetközi normákat előmozdító európai parlamenti fellépésekkel kapcsolatos ismereteket. A 
programra olyan személyek jelentkezését várják, akik komolyan érdeklődnek az emberi jogi 
kérdések iránt. 

E szakmai gyakorlatok öthónapos, meg nem hosszabbítható időtartamra szólnak. 
A gyakorlati időszakok és a pályázatok elfogadásának határideje: 

– Jelentkezési időszak: augusztus 15.-október 15. (Gyakorlati időszak: március 1.-július 31.) 
– Jelentkezési időszak: március 15.-május 15. (Gyakorlati időszak: október 1.-február 28/29.) 

 
További részletek: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/20150201PVL00047/Szakmai-
gyakorlatok 
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Aktuális pályázatok határidő-táblázata 

 
Határid ő Meghirdető A pályázat célja, címe Megjelenés helye 

2017. ápr. 28. EMMI Mo. jó tanulója – jó sportolója Kurír 335. 
2017. máj. 31. Bécsi E. – ELTE Savaria Szombathelyi nyári egyetem ö. Kurír 335. 
2017. aug. 15. EP Fordítói szakmai gyakorlatok Kurír 335. 
2017. okt. 1. EP Szakmai gyakorlatok Kurír 335. 
2017. okt. 15. EP Robert Schuman ösztöndíj Kurír 335. 
2017. nov. 15. EP Fordítói szakmai gyakorlatok Kurír 335. 
2018. feb. 1. EP Szakmai gyakorlatok Kurír 335. 
2018. feb. 15. EP Fordítói szakmai gyakorlatok Kurír 335. 
2018. máj. 15. EP Fordítói szakmai gy., Robert Schuman ö. Kurír 335. 
2017. jún. 1. EP Szakmai gyakorlatok Kurír 335. 

2018. márc. 15. EMMI Nemzet Fiatal Tehetségeinek támogatása Kurír 334. 
    

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. 

 


