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Hírek, információk 
 
1. A Szegedi Tudományegyetem takarékossági okokból 2017. december 22-től - 2018. január 2-ig 
épületeit bezárja, működésüket szünetelteti, kivéve azon intézményeket, ahol egészségügyi vagy 
közoktatási feladat ellátás folyik. Az egyetemi hivatalok 2018. január 2-án, kedden kezdik meg 
működésüket.  

Ezen időszak alatt a munkavégzés feltételei nem biztosítottak, a hivatali ügyintézés 
szünetel, az épületekbe bejutni illetve ott tartózkodni nem lehet (az épületekben a fűtés és az 
áramhasználat korlátozott). Az érintett időszakban a Védelmi Iroda Biztonsági Szolgálata az épületeket 
lezárja és az életbe lépő biztosítási terv alapján rendszeresen ellenőrzi azokat. 

A december 22-i munkanapon az irodákban, dolgozószobákban, közösségi helységekben működő 
gépek, berendezések szakszerű kikapcsolását biztosítsák, ezzel is hozzájárulva az energiatakarékossági 
program sikeréhez. 2017. december 22-án, pénteken, 12 órától 18 óráig az egyetemi épületekben a fűtést 
visszaszabályozzák 10 °C-ra. Ezt a hőfokot tartják 2018. január 1-én, hétfőn reggel 10 óráig. Hétfőn 10 
órától 18 óráig folyamatosan visszaállítják a fűtést a normál üzemi hőfokra, így várhatóan a hétfői 
munkakezdésre az előírt hőmérséklet lesz az irodákban. (Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a falak áthűlése miatt 
az első munkanapon a hidegérzet erősebb lehet a tényleges hőmérsékletnél, ennek okán javasolt a réteges, illetve vastagabb 
öltözet az első napon).  

A Biztonsági Szolgálat a lezárt épületeket naponta több alkalommal ellenőrzi. Az ellenőrzésben 
részt vesz a műszaki szakszemélyzet is, egy esetleges hibaelhárítás haladéktalan ellátása érdekében.  A 
központi rendészeti ügyelet (Biztonsági Szolgálat) száma éjjel-nappal elérhető, melyen felvilágosítás 
kérhető a lezárt épületekről, illetve mobiljárőr kirendelése kérhető vis major helyzetben (telefonszám: 62-
54 58 63).  
 
 

Személyi hírek 
 
1. A Magyar Szociológiai Társaság a 2017. évi Angelusz-díjat Feleky Gábornak (Szociológia Tanszék) ítélte 
oda oktatói munkásságáért. A 2011-ben alapított, s kétévente kiosztásra kerülő díjjal a Társaság olyan 
iskolateremtő tanárokat tüntet ki, akik sokat tesznek a leendő szociológus generációk kinevelésért. Olyan 
oktatók javasolhatók a díjra, akik munkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, sikeresen járulnak 
hozzá a tehetséges szociológushallgatók kiemelkedéséhez, pályájuk elindulásához, és meghatározó 
szerepet játszanak az egyetemi szociológus oktatás képzési profiljának sikeres megújításában.  

 



Kari Kurír 343. 

 2

 
2. 2017. november 13-án a Magyar Nyelv Napja alkalmából a Pesti Vigadóban rendezett ünnepségen 
adták át először az újonnan alapított Deme László-díjat. A Magyar Nyelvészeti Tanszék egykori 
tanszékvezető egyetemi tanáráról elnevezett díjat elsőként a tanszék adjunktusa, Schirm Anita vehette át. 
A kitüntető címhez ezúton is gratulálunk!" 
 
 

Rendezvények, konferenciák, előadások 
 
1. Berta Tibor docens (Hispanisztika Tanszék) előadást tartott a „Colóquio comemorativo dos 40 anos do 
ensino universitário do Portugues na Hungria” (az egyetemi szintű portugáloktatás magyarországi 
bevezetésének 40. évfordulójának alkalmából szervezett) konferencián november 15-én, melyet az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem rendezett. 
 Az előadás címe: "As formas compostas dos verbos intransitivos nas ediçoes sevilhana e lisboeta 
da História de Vespasiano" (Az intranzitív igék összetett igealakjai az História de Vespasiano 
sevillai és lisszaboni kiadásában) volt. 
 
2. Az Amerikanisztika és Hispanisztika Tanszék által, 2015-ben alapított Amerika-közi Kutatóközpont 
,,Transnational Americas: Home(s), Borders and Transgressions - Américas Transnacionales: Hogar(es), 
Fronteras y Transgresiones" címmel három napos nemzetközi konferenciát tartott november 16-18 
között mintegy 120 kutató részvételével, akik több mint 15 országból érkeztek. 

Az eseményt jelenlétével megtisztelte a Szegedi Tudományegyetem rektora és nemzetközi 
ügyekért felelős rektorhelyettese, Spanyolország és Mexikó budapesti nagykövete, illetve a budapesti 
argentin nagykövetség konzul asszonya. A konferencián négy, nemzetközileg elismert meghívott előadó 
tartott plenáris előadást. A konferencián a kutatóközpont megálmodójára, a tavaly elhunyt Anderle 
Ádámra is megemlékeztek több szekcióban, illetve a konferencia első napján a Somogyi Könyvtárban 
került sor az Anderle Ádám emlékének szentelt spanyol-francia nyelvű kötet bemutatójára és professzor 
úr tudományos munkásságát bemutató kiállítás megnyitójára. A konferencia lebonyolításában és a fordítási 
és tolmácsolási feladatokban nagy segítséget nyújtottak a két tanszék hallgatói. 
 
3. 2017. november 17-én rendezték meg a Szent-Györgyi Albert Agórában az Olasz Nyelv Napját. Az 
SZTE BTK Olasz Tanszéke  által szervezett, az  olasz nyelvet népszerűsítő eseményt Gian Luca Borghese, 
a Budapesti Olasz Kultúrintézet igazgatója és Pál József, az  Olasz Tanszék  tanszékvezető professzora 
nyitotta meg. A délután nyelvi és kulturális versennyel indult, majd képzőművészeti és színpadi 
produkciók következtek. A nap középpontjában az olasz filmművészet állt. 
 
 

Könyvespolc 
 
1. Megjelentek az MTA-SZTE Magyar Medievisztikai Kutatócsoport legújabb kötetei: 

– Piti Ferenc: Anjou-kori Oklevéltár. XLVI. (1362) Budapest-Szeged, 2017. 443 p. 
– Acta Historica. CXLII. Szerk. Veszprémy László-Piti Ferenc. Szeged, 2017. 

 
2. A Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék kutatásainak  ismeretterjesztő összefoglaló írását közölte a 
Szombat folyóirat a zsidóság magyarországi emancipációjának 150. évfordulója alkalmából, Glässer 
Norberttől és az OR-ZSE történész adjunktusától, Zima Andrástól, a Bálint Sándor Valláskutató Műhely 
tagjától, más kutatóhelyek képviselőinek írásaival együtt. 
 
3. Megjelent a XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia tanulmánykötete  „Új kutatások a 
neveléstudományokban 2016. A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése” címmel. 
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Szerkesztették: Zsolnai Anikó (egyetemi tanár) és Kasik László (SZTE Neveléstudományi Intézet, 
egyetem docens.) 
 
 

Tudományos és PhD hírek 
 
1. PhD-védések: 

Kékes Szabó Marietta (neveléstudomány) PhD-védésére 2017. november 20-án került sor. A védés 
eredménye: 100%. 

Major Lenke (neveléstudomány) PhD-védésére 2017. november 21-én került sor. A védés eredménye: 
84%. 

Rokszin Adrienn Aranka (neveléstudomány) PhD-védésére 2017. november 23-án került sor. A védés 
eredménye: 100%. 

Holovicz Attila (filozófiatudomány) PhD-védésére 2017. december 14-én 12 órai kezdettel kerül sor a 
BTK Kari Konferenciatermében. 

 
2. PhD-szigorlatok: 

Szabó Eszter (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2017. december 1-én került sor. A szigorlat 
eredménye: 100%. 

Szabó Ádám (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2017. december 8-án került sor. A szigorlat 
eredménye: 100%. 

 
3. A BTK Doktori Tanácsa 2017. november 22-én megtartott ülésén a következő döntéseket hozta: 

– Új eljárás indítása: Szabó Ádám (irodalomtudomány), Olteanu Lucián Líviusz (neveléstudomány) 
eljárásának indítását 7 igen egyhangú szavazattal támogatta. 

– Védések megtárgyalása: Tóth Andrea, Szabó István Zoltán, Túri Tamás (irodalomtudomány); 
Medgyesi Konstantin (történelemtudomány); Kékes-Szabó Marietta, Major Lenke, Rokszin Adrienn 
(neveléstudomány); Janurik Boglárka, Kappel Péter (nyelvtudomány); Rembeczki Eszter 
(filozófiatudomány) részére a fokozat odaítélését 7 igen egyhangú szavazattal támogatta. 

– Balázs Mihály professzor úr részére (irodalomtudomány) a Professor Emeritus cím odaítélését 7 igen 
szavazattal egyhangúlag támogatta. 

Az Egyetemi Doktori Tanács ülése december 7-én 14 órai kezdettel lesz. 
Doktoravatás: 2018. január 12-én 11 órakor lesz a TIK Kongresszusi Termében. 

 
 

Pályázatok 
 
1. A szegedi egyetemen 17 éve működik a Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány, 
melynek célja, hogy ösztöndíjakkal támogassa a kiemelkedő tanulmányi és tudományos eredményekkel 
rendelkező egyetemi hallgatókat. Az SZTE Szegedi Tehetségpont részét képező Sófi Ösztöndíj további 
fontos feladatának tekinti a fiatal tehetségek teljesítményének erkölcsi elismerését, és jövőbeni életpályájuk 
nyomon követését, elősegítését. 

Az alapítvány ösztöndíjait a Szegedi Tudományegyetem minden hallgatója megpályázhatja, aki 
BSc/BA, MSc/MA vagy osztatlan képzés bármelyik évfolyamán, nappali tagozaton, állami vagy 
költségtérítéses rendszerben tanul, és a félévi hagyományos tanulmányi átlagok átlaga 4,00 felett van. A 
pályázat benyújtásának feltétele még, hogy előzetesen regisztrálni kell a SZTEhetség honlapon: 
http://www.sztehetseg.hu/Reg/Form/sztetehetseg 

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. február 14. (szerda) 12 óra. További információk a 
pályázatról a BTK honlapján: http://www.arts.u-szeged.hu/hirek/osztondijak-palyazatok/szte-sofi-
osztondij 
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2. Campus Mundi Ösztöndíjak. Határidő: 2018. március 30. Bővebb információ: 
www.campusmundi.hu 
 
3. Államközi ösztöndíjak / Nyári egyetemek - Pályázat klasszikus kétoldalú államközi oktatási 
megállapodásokban biztosított nyári egyetemi programokon való részvételre felsőoktatási intézmények 
hallgatói, oktatói számára. 
 A 2-8 hetes nyári egyetemi programok többnyire a fogadó ország kultúrájának, művészetének 
megismerésére, a pályázó nyelvtudásának tökéletesítésére adnak lehetőséget. A nyári egyetemek 
programját és helyszínét a fogadó ország határozza meg, ezért egyéni kutatómunkára, más helyszínen 
folytatandó tudományos tevékenységre nincs mód. 
Támogatható tevékenységek: Nyári egyetemi programon való részvétel. 
A pályázatra jogosultak köre (országonként változóan): 

– alap-, mester- vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók 
– diplomások (BA/BSc, MA/MSc) 
– PhD hallgatók 
– oktatók 

A célországok köre a nyári egyetemekre vonatkozó pályázati felhívásban érhető el. Határidő: 2018. január 
16. Bővebb információ: http://tka.hu/palyazatok/3018/nyari-egyetemek 
 
4. Államközi ösztöndíjak / Oktatói és kutatói tanulmányutak - Egyetemi, főiskolai oktatók, kutatók, 
kutatóintézetek munkatársai, valamint a különféle művészeti ágak képviselői nyújthatnak be  pályázatot 
rövid és hosszú időtartamú tanulmányutakon való részvételre klasszikus kétoldalú államközi oktatási 
megállapodások keretein belül. 
 A pályázatra jogosultak köre: Egyetemi, főiskolai oktatók, kutatók, kutatóintézetek munkatársai, 
valamint a különféle művészeti ágak képviselői. 
Támogatható tevékenységek: Rövid és hosszú időtartamú tanulmányutakon való részvétel. 

– A hosszú tanulmányutak az egyes országokkal kötött munkatervekben rögzített feltételeknek 
megfelelően minimum 1, maximum 12 hónap időtartamban tesznek lehetővé külföldön folytatható 
tanulmányokat, illetve adnak lehetőséget egyéni munkaprogram alapján megvalósítható 
kutatómunkára, anyaggyűjtésre, alkotómunkára. 

– A rövid időtartamú (5-29 napos) szakmai programok lehetőséget kívánnak nyújtani intézményközi 
együttműködést elősegítő látogatásokra, alkotói közösségek együttműködésére, személyes 
kapcsolatfelvételre, tapasztalatcserére, anyaggyűjtésre, könyvtári munkára, előadókörúton, 
konferencián, kongresszuson, szemináriumon, fesztiválokon és más oktatási, tudományos és 
kulturális rendezvényeken való részvételre. 

A célországok köre a tanulmányutakra vonatkozó pályázati felhívásban érhető el. Határidő: 2018. január 
16. Bővebb információ: http://tka.hu/palyazatok/3010/oktatoi-es-kutatoi-tanulmanyutak 
 
5. Államközi ösztöndíjak / Teljes képzések - Pályázat klasszikus kétoldalú államközi oktatási 
megállapodásokban biztosított teljes graduális vagy teljes doktori képzéseken való részvételre. 
A pályázásra jogosultak köre: 

– teljes képzés esetében érettségivel rendelkezők 
– teljes doktori képzés esetében mester diplomával rendelkezők 

Támogatható tevékenységek:  
– graduális képzés esetében az adott szakon előírt teljes képzési időszakon át tartó egyetemi/főiskolai 

tanulmányok 
– PhD, illetve DLA tanulmányok esetében doktori tanulmányok és kutatás 36 hónapon keresztül 

A célországok köre a teljes képzésre vonatkozó pályázati felhívásban érhető el. 
Határidő: 2018. február 13. Bővebb információ: http://tka.hu/palyazatok/3008/teljes-kepzesek 
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6. Államközi ösztöndíjak / Részképzések - Pályázat klasszikus kétoldalú államközi oktatási 
megállapodásokban biztosított részképzésekre. 

Egyetemi tanulmányokra – egy vagy kétszemeszteres BA/BSc vagy MA/MSc részképzésre vagy 
részdoktori képzésre – csak az pályázhat, aki beiratkozott nappali munkarendű képzésben részt vevő 
hallgatója valamely magyarországi, államilag elismert felsőoktatási intézménynek (levelező- és esti 
képzésben részt vevő hallgatók nem pályázhatnak). Pályázni az adott képzési ciklusban csak egyszer 
(BA/BSc, MA/MSc képzés során 1-1 alkalommal) lehetséges. A pályázók végzettsége alatt a pályázás 
időpontjában megszerzett végzettség, illetve az akkor érvényes hallgatói státusz értendő. 

Támogatható tevékenységek: 5 vagy 10 hónapos külföldi egyetemi/főiskolai résztanulmányok 
folytatása. Az ösztöndíj csak államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok 
céljából vehető igénybe. 
A célországok köre a részképzésre vonatkozó pályázati felhívásban érhető el. 
Határidő: 2018. február 13. Bővebb információ: http://tka.hu/palyazatok/3009/reszkepzesek 
 
7. Collegium Hungaricum - Bécsi központi közgyűjteményekben, levél- és kézirattárakban, 
könyvtárakban, múzeumokban és egyetemi vagy állami kutatóhelyeken végzett általános elméleti, 
forrásfeltáró és forrásfeldolgozó kutatásokat támogató ösztöndíjprogram. 

Támogatható tevékenységek, területek: XVI-XX.századi magyar történelem, gazdaságtörténet, 
várostörténet, művelődés, irodalom, művészet, filozófia, pszichológia és jogtudomány. Indokolt esetben 
más szakterületek képviselői is pályázhatnak. 
Célország: Ausztria 
A pályázatra jogosultak köre: 

– MA/Msc diplomával rendelkezők 
– kutatók 

Pályázati feltételek: 
– CH1 ÖSZTÖNDÍJ SZENIOR KUTATÓKNAK 

A korhatár (kiutazáskor): 35 év felett 
Az ösztöndíjak időtartama: 1-2 hónap 

– CH2 ÖSZTÖNDÍJ FIATAL KUTATÓKNAK 
A korhatár (kiutazáskor): 35 év 
Az ösztöndíjak időtartama: 2-4 hónap 

Prioritási szempontok: A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a kutatók, akik az alábbi témákkal 
kapcsolatos kutatásokat folytatnak: 

– középkori Hungarica-feltárás, illetve a magyarországi és közép-európai humanisták kapcsolatai 
– a Habsburg Birodalom és az Oszmán Birodalom közötti kulturális és diplomáciai kapcsolatok kora 

újkori története (különösképpen a vallásosság politikai és kulturális szempontjai, valamint a központi 
hatalom és a rendiség viszonylata) 

– az Osztrák-Magyar Monarchia létrejötte és a Monarchia története, illetve a Monarchia városainak 
összehasonlító története. 

Határidő: 2017. december 20. Bővebb információ: http://tka.hu/palyazatok/3006/collegium-
hungaricum 
 
 

Szerkesztői rovat 
 
Ön a Kari Kurír utolsó számát olvassa, a 25 évvel ezelőtt útjára indított formátum felett eljárt az idő, 
helyét az oktatói hírlevél (és a kari weboldal) veszi át. Az eddigi számok az Archívumban elérhetőek 
maradnak, a Kurír email címére küldött üzenetek továbbra is célba érnek, csak már nem ebben a 
formátumban jelennek meg. 
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Így hát utoljára kívánunk minden kedves olvasónknak, Karunk és Egyetemünk 
valamennyi dolgozójának, oktatójának és hallgatójának boldog karácsonyi ünnepeket, 
sikeres vizsgaidőszakot és örömökben gazdag új esztendőt! 

 

 
 

Kari Kurír 
A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hírlevele 

Kiadja az SZTE BTK Dékáni Hivatala 
Felelős kiadó: Prof. Dr. Gyenge Zoltán dékán 

Felelős szerkesztő: Pereszlényi Gábor műszaki referens 

 

Aktuális pályázatok határidő-táblázata 
 

Határidő Meghirdető A pályázat célja, címe Megjelenés helye 
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. 
2018. jún. 1. EP Szakmai gyakorlatok Kurír 335. 
2018. jan. 20. SZAB Médiapályázat Kurír 339. 

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 Uazástámogatás Kurír 173. 

 


