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Személyi hírek
1. Detlef Haberland (Universität Oldenburg) november 6-án Magyar Tudomány Ünnepe
rendezvénysorozat keretében Csernus Sándortól, a Kar dékánjától átvette a Pro Facultate kitüntetést,
majd 18 órai kezdettel a SZAB Székházban előadást tartott "Theodor Fontanes Graf Petőfy - Ein
Ungarisches Drama?" címmel.
2. Anderle Ádám (Hispanisztika Tanszék) emeritus professzor október 17-én „El calvario de los
brigadistas húngaros: Albacete (1938), Budapest (1949)” címmel tartott előadást a Rajk-per spanyol
előzményeiről az Huelvai Egyetem Magyar Tanulmányok Központjában.

Rendezvények, konferenciák, előadások
1. A Nyelvtudományi Doktori Iskola 2013. november 28-29-én rendezi meg Szegeden a
Nyelvészdoktoranduszok 17. Országos Konferenciáját (LingDokKonf 17.) a BTK Kari
Konferenciatermében. A konferenciára több mint harminc összefoglaló érkezett az ország öt
nyelvtudományi doktori iskolájából, továbbá Lengyelországból. A konferencia programja és az
előadások összefoglalói a Nyelvtudományi Doktori Iskola honlapján (http://nydi.bibl.u-szeged.hu)
olvashatók. A konferencia szervezői: Kenesei István egyetemi tanár, a Nyelvtudományi Doktori Iskola
vezetője, Gécseg Zsuzsanna egyetemi docens (Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék), továbbá Szücs
Márta doktorandusz és Nagy Ágoston PhD.
2. Milián Orsolya egyetemi adjunktus (Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék) "Filmes
folyóiratok és digitális nyilvánosság" címmel tartott előadást november 8-án a szerbiai Zentán, a
"Folyóirat-kultúra és online nyilvánosság" című konferencián. A tanácskozást a Pannon Egyetem
Sziveri János Intézete, a Vajdasági Magyar Intézet és a zEtna kulturális egyesület szervezte közösen.
3. Bajnóczi Beatrix (Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) 2013. október 11-14.
között részt vett a "Memory in later life: learning - supporting - developing" projekt-találkozóján és az
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"Autobiography and autobiographical methods" workshopján Rómában. A projekt az Európai
Bizottság Grundtvig programjának támogatásával, hat ország részvételével jött létre és célja az
egészen életen át tartó tanulást támogató szervezetek európai szakmai kapcsolatainak megalapozása
nemzetközi projektmunkán keresztül.
4. Az Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék oktatói a 2013. november 4-én és 5-én, a
Kodolányi János Főiskola és az ELTE által Budapesten megrendezett Nyelv és Kép – Alkalmazott
Nyelvészeti Konferencián a következő előadásokkal szerepeltek:
Bajnóczi Beatrix – T. Balla Ágnes: Akkor és most: elsőéves angol és amerikanisztika BA szakos hallgatók
nyelvi előképzettsége
T. Balla Ágnes – Doró Katalin: Milyen a jó nyelvtanár? Tanár és nem tanár szakos hallgatók meglátásai
Doró Katalin – Szabó Ginger Eszter: A tükör két oldala: elsőéves angolos hallgatók önképe és az oktatók
róluk kialakított képe

5. Mihály Csilla (Német Irodalomtudományi Tanszék) 2013. október 9-én "Josef K.s 'Traum'.
Kafkas Erzählprinzipien in Kurzform" címmel előadást tartott a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és
az Osztrák Kultúrfórum közös budapesti rendezvényén ("Aspekte. Zu Werk und Person Franz
Kafkas").
6. 2013. november 6. és 9. között rendezték meg Egerben a XIII. Országos Neveléstudományi
Konferenciát (ONK). A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének oktatói közül
előadáson mutatta be kutatási eredményét Csíkos Csaba (3), Habók Anita, Kasik László (2), Korom
Erzsébet (2), Molnár Edit Katalin, Molnár Gyöngyvér (2) és Nóbik Attila. Szimpóziumot szervezett
Kasik László, Molnár Edit Katalin és Nóbik Attila. Baráth Tibor, Csíkos Csaba és Zsolnai Anikó
opponensként vett részt egy szimpózium munkájában, illetve szekcióelnöki teendőket látott el Molnár
Gyöngyvér és Vidákovich Tibor. Az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport munkatársai közül
B. Németh Mária, az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport munkatársai közül Tóth Edit (2) és Nagy
Zsuzsanna tartott előadást. A Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatói közül előadás keretén belül
ismertette empirikus vizsgálatának eredményét Altorjay Tamás, Apró Melinda, Bedő Andrea, Dancs
Katinka (2), Fűz Nóra (2), Gál Zita, Hülber László (2), Magyar Andrea (2), Pásztor Attila, PásztorKovács Anita, Pinczés Tamás, Rausch Attila (3), Rokszin Adrienn Aranka, Simon Tünde, Szálas
Tímea, Szili Katalin, Vígh-Kis Erika, Thékes István (3), Tongori Ágota. A Neveléstudományi
mesterszak korábbi és jelenlegi hallgatói közül Bús Enikő, Losits Anna Katalin és Sipos Blanka tartott
előadást.
7. Molnár Gyöngyvér (Neveléstudományi Intézet) 2013. november 11-én „A problémamegoldó
gondolkodás számítógép alapú mérése harmadik generációs tesztekkel” címmel tartott előadást
Szegeden az „Értékteremtés és értékközvetítés” című tudományos ülésen.
8. A Régészeti Tanszék három oktatója november 8–10. között részt vett Csíkszeredán az Erdélyi
Magyar Régészeti Társaság által szervezett 11. konferencián a következő előadásokkal:
Kulcsár Valéria: Hunkori nyergek ÉK-Magyarországról valamint Kísérlet a szarmata sírleletek
adatbázisának létrehozására
Wolf Mária: A Gorzsai homo ludens. Malomjáték egy Árpád-kori házban
Révész László: A Bánság 10-11. századi temetői
9. "Nyelvek-célok-stratégiák: fókuszban a nyelvszakok" címmel ingyenes konferenciát szervez a
Logos kutatócsoport. A konferencia időpontja: 2014. január 22.
A tervezett témák:
1.nyelvi képzés felépítése, hallgatói nyelvi felkészültség;
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2.az új képzési rendszerek ("Bologna", osztatlan tanári) hatása és következményei;
3.hallgatói elvárások, motiváció, motiválás, felzárkóztatás.

A konferenciára várunk:
(a) hagyományos, a témákhoz szorosan kapcsolódó, empirikus kutatáson alapuló 20 perces előadásokat,
(b) a fenti három fő témakör egyikéhez kapcsolódó, max. 15 perces vitaindító hozzászólásokat,

Jelentkezési határidő: 2013. december 10. a logos.szeged@gmail.com címen. Minden érdeklődőt
szeretettel várunk. Bővebb információ: http://elteal.ieas-szeged.hu/logos/
10. A Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék és a Közép Európai Egyetem közös
szervezésében Budapesten tartotta soros éves elnökségi ülését a Sigillvm Nemzetközi Szfragisztikai
Társaság 2013. október 27-28-án. A tanácskozáson sikerült elérni, hogy a Sigillvm digitális pecsétadatbázisa részben szegedi hallgatók munkája révén valósul meg a közeljövőben.
11. A Hispanisztika Tanszék november 7-én és 8-án tudományos konferenciákkal,
könyvbemutatóval és kiállítással ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját. Az első napon a
spanyol nyelv oktatásával kapcsolatos nemzetközi tanácskozásra került sor, amelyen magyarországi,
szerb és román hispanista központok vettek részt. A második napon „Nők a hispán világ
történetében” címmel rendezett tudományos ülést, amelyen a tanszék oktatói, jelenlegi valamint volt
doktoranduszai tartottak előadást.

Könyvespolc
1. Megjelent a Késő római szöveggyűjtemény Székely Melinda (Ókortörténeti Tanszék) és Illés
Imre Áron szerkesztésében a JATEPress Kiadónál (420 oldal).
2. Megjelent Doró Katalin (Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) „The rhetoric
structure of research article abstracts in English studies journals” című cikke a Prague Journal of
English Studies 2/1 számában.
3. Megjelent:
– Detlef Haberland / Géza Horváth (Hg.) Hermann Hesse und die Moderne. Diskurse zwischen
Aesthetik, Ethik und Politik. Wien: Praesens Verlag, 2013, S. 359. ISBN: 978-3-7069-0760-6
– Hermann Hesse: Assisi Ferenc. Hangoskönyv. Ford.: Horváth Géza. Rátóti Zoltán előadásában.
Budapest: Kossuth Kiadó, 2013.
– Hermann Hesse: Demian. Ford. és az utószót írta: Horváth Géza. Budapest: Helikon Kiadó, 2013.
ISBN: 978-963-227-450-8
– Hermann Hesse: Életbölcsességek I. Karácsony. Ford. és az utószót írta: Horváth Géza. Budapest,
Helikon Kiadó, 2013. ISBN: 978-963-227-449-2
4. Megjelent D. Molnár Éva (Neveléstudományi Intézet) „Tudatos fejlődés. Az önszabályozott tanulás
elmélete és gyakorlata” című könyve az Akadémiai Kiadó gondozásában.
5. Megjelent az Huelvai Egyetem és a Szegedi Egyetem közös kiadásában az „Encrucijadas. Estudios
sobre la historia de las relaciones húngaro-espanolas” című tanulmánykötet Csikós Zsuzsanna
(Hispanisztika Tanszék) szerkesztésében. A könyvben a tanszék oktatói közül Anderle Ádám
„Húngaros en el Camino de Santiago”, Berta Tibor „Problemas de interferencia lingüística en relación
con el sistema nominal espanol en trabajos escritos por alumnos húngaros de bachillerato”, Katona
Eszter „La recepciáon de la obra de Federico García Lorca en Hungría” és Lénárt András „Apuntes
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sobre las relaciones cinematográficas húngaro-espanolas y el cine de Ladislao Vajda” című
tanulmánya olvasható.

Tudományos és PhD hírek
1. PhD-szigorlatok:
Hülber László (neveléstudomány) PhD-szigorlatára 2013. október 31-én került sor. A szigorlat
eredménye: 100%.
Hídvégi Péter (neveléstudomány) PhD-szigorlatára 2013. november 4-én került sor. A szigorlat
eredménye: 73%.
Gellérfi Gergő (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2013. november 28-án 11 órai kezdettel
kerül sor Szörényi László egyetemi tanár tanári szobájában.
Povedák Kinga (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2013. december 4-én 10 órai kezdettel
kerül sor Marjanucz László docens tanári szobájában.
2. PhD-védések:
Nádasdi Péter (nyelvtudomány) PhD-védésére 2013. október 31-én került sor. A védés eredménye:
72%.
Szőcs Tibor (történelemtudomány) PhD-védésére 2013. november 11-én került sor. A védés
eredménye: 100%.
Dohány Gabriella (neveléstudomány) PhD-védésére 2013. november 11-én került sor. A védés
eredménye: 100%.
Tóth Ákos (irodalomtudomány) PhD-védésére 2013. november 13-án került sor. A védés
eredménye: 100%.
Jászay Tamás (irodalomtudomány) PhD-védésére 2013. november 13-án 13 órai kezdettel kerül sor
a BTK Kari Konferenciatermében. A védés eredménye: 96%.
Kovács Krisztina (irodalomtudomány) PhD-védésére 2013. november 14-én 10 órai kezdettel kerül
sor a BTK Kari Konferenciatermében. A védés eredménye: 96%.
Szilágyi Péter (történelemtudomány) PhD-védésére 2013. november 14-én 13.30 órai kezdettel
kerül sor a BTK Kari Konferenciatermében. A védés eredménye: 100%.
Pintér Henriett (neveléstudomány) PhD-védésére 2013. november 19-én 10 órai kezdettel kerül sor
a Neveléstudományi Tanszék XI. sz. tantermében.
Molitorisz Anikó (neveléstudomány) PhD-védésére 2013. november 22-én 10 órai kezdettel kerül
sor a BTK Kari Konferenciatermében.
3. A Tudományterületi Doktori Tanács következő ülésére 2013. november 28-án 14 órakor kerül sor,
ahol új eljárások indítása, a védési eljárások lezárása és avatásra küldése, doctor honoris causa
felterjesztések megtárgyalása lesz a napirendi pont.

Pályázatok
1. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló
228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének a) pontja alapján pályázatot hirdet a 2014. évi
Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra a közigazgatási életpálya iránt elhivatott, idegen nyelveket
beszélő, felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok részére.
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A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a
megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti
közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.
A program keretében a felvételt nyert ösztöndíjasok szakmai gyakorlatának időtartama 10
hónap, melyből 8 hónapot Magyarországon, egy központi államigazgatási szervnél (minisztériumok,
háttérintézmények), 2 hónapot pedig valamely európai uniós ország közigazgatási szervénél töltenek.
A magyar és külföldi gyakorlati helyeket a KIH ajánlja fel az ösztöndíjasoknak a kiválasztási folyamat
eredménye és a befogadó intézmények igényeinek megfelelően. A résztvevők szakmai fejlődését a
program teljes időtartamában mentorok segítik. A program eredményes teljesítése esetén az
ösztöndíjas számára lehetőség nyílik a kormánytisztviselői karrier megkezdésére.
A program időtartama: 2014. március 1.-2014. december 31.
Pályázati feltételek:
– a pályázat benyújtásakor be nem töltött 30. életév;
– magyar állampolgárság;
– felsőfokú iskolai végzettség* (BA/BSc, MA/MSc, illetve hagyományos 5 éves egyetemi vagy 3-4
éves főiskolai képzésben szerzett oklevél);
– tárgyalóképes angol VAGY német VAGY francia nyelvtudás (államilag elismert, legalább B2**
szintű komplex nyelvvizsga, vagy olyan nyelvvizsga, amely a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ honlapja szerint legalább B2-es szintre honosítható);
– a pályázat benyújtásának időpontjában kormányzati szolgálati jogviszony nem áll fenn.
* Külföldön szerzett diploma esetén a pályázó vállalja, hogy 2014. január 15-ig honosítja azt a Magyar Felsőoktatási
Akkreditációs Bizottságnál.
**A
nyelvi
szintek
besorolása
megtalálható
az
alábbi
linken:
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/hu

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– angol nyelvből C1 vagy magasabb szintű komplex nyelvvizsga;
– egyéb európai uniós nyelvből B2 vagy magasabb szintű komplex nyelvvizsga;
A részvétellel kapcsolatos egyéb információk:
– Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződés időtartama alatt munkaviszonyban, állami vezetői
szolgálati jogviszonyban, közszolgálati, kormányzati szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban,
bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos
szolgálati jogviszonyban nem állhat.
– Az ösztöndíjas jogviszonyt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.)
47. §-a és a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet,
valamint a program Működési Szabályzata szabályozza.
Tájékoztatjuk Tisztelt Pályázóinkat, hogy a tízhónapos szakmai gyakorlat sikeres befejezését követően
kormánytisztviselői kinevezésre a Kttv. 39-40. §-ában és 42. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott
feltételek fennállása esetén kerülhet sor. A feltételek fennállását a kinevezést megelőzően a megfelelő
dokumentumokkal (pl. erkölcsi bizonyítvány) igazolni kell.
Az ösztöndíj havi összege – a szakmai gyakorlat hazai és külföldi szakaszára eltérő összegben
– az ösztöndíjas szerződések megkötése előtt a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos
Értesítőben kerül közzétételre.
Pályázni csak elektronikus formában, a http://www.kozigosztondij.gov.hu oldalon a
„Jelentkezés” menüpont alatt lehet a pályázati űrlap kitöltésével és az alábbi dokumentumok
feltöltésével:
– magyar nyelvű önéletrajz (formátum: .doc, .docx, pdf; az ajánlott minta letölthető a
http://europass.hu/CEDEFOP/cv_blank.html oldalról),
– diploma – amelyik diplomával jelentkezik (formátum: .pdf, .jpg),
– nyelvvizsga bizonyítvány – a legmagasabb szintű, maximum 3 db (formátum: .pdf, .jpg).
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Fontos! Csak a megfelelően feltöltött pályázati anyagot tudjuk elfogadni, hiánypótlásra a jelentkezési
határidő lejártát követően nincs lehetőség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 22.
A beérkezett pályázatuk alapján formai szűrésen megfelelt pályázók egy komplex kiválasztási
eljáráson vesznek részt, melyre 2013. október 28-tól folyamatosan kerülnek behívásra. A kiválasztási
eljárás során strukturált interjú és egyéni Értékelő Központ (AC) feladat révén az alábbi kompetenciák
mérésére kerül sor: motiváció, felelősségtudat, etikus magatartás, szabálykövetés, együttműködés,
problémamegoldás, közéleti tájékozottság, viselkedési kultúra, szóbeli kommunikáció, írásbeli
kommunikáció, pontosság, igényesség, lényeglátás.
A továbbjutott jelöltek a jelentkezéskor választott egy idegen nyelvből (angol, német, francia)
nyelvi szintfelmérésen vesznek részt. A nyelvi szintfelmérőn való megfeleléshez legalább az Europass
B2 szintjének elérése szükséges.
Az eredmények összesítését követően a Program Irányító Bizottság javaslatot tesz a nyertes
pályázók személyére, melynek alapján a közigazgatási és igazságügyi miniszter dönt az ösztöndíjak
odaítéléséről. A pályázat elbírálásának végső határideje: 2014. február 28.
További információk a http://www.kozigosztondij.gov.hu honlapon érhetőek el, kérdés esetén
a KIH Személyzetpolitikai Programok Osztálya (tel.: +36 1 354-7548, +36 1 354-7544, +36 1 2357391; e-mail: mko2014@kih.gov.hu) ad felvilágosítást.
2. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium pályázata a 2014. évre szóló Klebelsberg Kunó
Ösztöndíjra.
A pályázati kiírás célja: Az ösztöndíj névadójának szellemiségét követendő, elsősorban a Collegium
Hungaricumokban és külföldi magyar intézetekben, valamint kivételes esetben egyéb helyszíneken:
– a magyar nyelv és irodalom, történelem és kultúra külföldi írott és tárgyi emlékeinek tanulmányozása;
– a feltárásukat, megóvásukat, és forráskiadásukat szolgáló könyvtári, kézirat– , illetve levéltári, múzeumi,
valamint „oral history” tárgykörébe tartozó kutatások, illetve kulturális és tudományos célú külföldi
szakmai tanulmányutak támogatása,
– a külföldi magyar intézetekben folyó kultúrdiplomáciai és szakmai munka sikeres megvalósításának
elősegítése,
– a nemzeti közművelődési intézetek, közgyűjtemények és egyéb művészeti intézetek munkatársai esetében
az EU-normákkal összhangban, a kultúrafinanszírozással és művészetfinanszírozással, a közművelődési
és közgyűjteményi tevékenység modernizálásával összefüggő kérdések tanulmányozásának támogatása
(különös tekintettel az állományvédelmi rendszerek és módszerek tanulmányozására)
– a tematikus éveket és nemzeti évfordulókat előkészítő forrásfeltáró kutatások támogatása.

Pályázni lehet a magyar kultúra szempontjából fontos külföldi helyszínekre irányuló, a pályázati
célokban meghatározott bölcsészettudományi, társadalomtudományi és kulturális célú kutatásokra,
illetve kultúrdiplomáciai tevékenység fejlesztését szolgáló, és a kulturális igazgatás korszerűsítésére
irányuló tanulmányokra, különösen az alábbi kutatási témákban:
– Az első világháború közelgő évfordulója kapcsán Magyarország részvételére vonatkozó, külföldi levéltári
források kutatása, feltárása, rendszerezése és közzététele.
– A magyar diaszpóra intézményei a 19. században, a két világháború között és 1945 után.
A pályázat beadható az alábbi helyszínekre:
– Rómába, Vatikánba a központi gyűjteményekben végzendő levéltári és könyvtári kutatásokra a régészet,
az egyház–, a művelődés–, az irodalom–, az eszme és a művészettörténet témakörében;
– Bécsbe a levél–, kézirat- és könyvtárakban, illetve múzeumokban a magyar történelemre vonatkozó
forráskutatások végzésére;
– Moszkvába, Szentpétervárra kézirat–, levél–, illetve könyvtárban, múzeumokban végzendő hungarológiai
kutatásokra, kiemelten a XX. századi és kortárs magyar-szovjet/orosz kapcsolatok feltárását és
dokumentálását célzó utakra és nemzetközi együttműködéssel megvalósítandó projektek előkészítésére;
– Franciaországba audiovizuális ún. „oral history”-kutatásra, valamint kézirat–, levél, könyvtári, illetve
múzeumi hungarika-feltárásra,
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– Németországba levél–, kézirat- és könyvtári, illetve múzeumi hungarikafeltárásra, hungarológiai kutatások
folytatására;
– Horvátországba levél–, kézirat- és könyvtári, illetve múzeumi hungarikafeltárásra, hungarológiai kutatások
folytatására;
– Szerbiába levél–, kézirat- és könyvtári, illetve múzeumi hungarika-feltárásra, hungarológiai kutatások
folytatására.

A forráskutatásokra irányuló pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a hungarika-feltárások,
amelyek során a kutatók egy meghatározott gyűjtemény (levéltár, könyvtár, múzeum) vagy
gyűjtemény-rész magyar vonatkozású forrásanyagának teljes körű számbavételére vállalkoznak és az
áttekintett dokumentumokról tételes jegyzéket készítenek.
Az ösztöndíj 2-4 hónap kutatási időszakra pályázható. A kinn tartózkodás időtartamának
megbontására nincs lehetőség.
– A Collegium Hungaricumokban (Bécsben, Belgrádban, Berlinben, Moszkvában, Párizsban és
Rómában) ingyenes szállás, másutt szállásköltséghozzájárulás;
– Országonként eltérő mértékű, átlagosan havi bruttó 300 000 forintnak megfelelő összegű pénzbeli
hozzájárulás;
– Egyszeri útiköltség-térítés a legrövidebb közvetlen útra a magyarországi lakcím és a megpályázott
város között egy alkalommal oda-vissza;
– Utasbiztosítás.
Az ösztöndíjra az pályázhat, aki:
– mesterképzésben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény 112. § (7) bekezdése
alapján azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevéllel rendelkezik;
– korábban elnyert és felhasznált ösztöndíjával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének határidőre eleget
tett és a bíráló bizottság a benyújtott beszámolóját kiválóan megfeleltre értékelte;
– vállalja, hogy kinn tartózkodása alatt – amennyiben a pályázó olyan országban részesül ösztöndíjban, ahol
Collegium Hungaricum vagy külföldi magyar intézet működik – az intézet igazgatójának felkérésére az
intézetben konzultációt folytat, részt vesz az intézet tudományos munkájában, előadást tart.

A Klebelsberg Kunó-ösztöndíj támogatást nyújt a külföldi kutatómunka ideje alatt, de nem feltétlenül
fedezi az ösztöndíjas kinn tartózkodáskor felmerülő összes kiadását. Ezért szükség van egyéni
kiegészítő forrásokra is. Ennek értelmében a pályázók tehát a jelentkezésük benyújtásával vállalják a
saját hozzájárulást, azaz megfelelő anyagi fedezettel rendelkeznek ahhoz, hogy a fogadó országban
felmerülő költségeiket fedezni tudják.
A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek a tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók.
Nem pályázhat az, aki
– a pályázat benyújtását megelőző öt évben legalább két alkalommal nyert el ösztöndíjat, feltéve,
hogy az elnyert ösztöndíjas kutatási időszakot a pályázó kitöltötte,
– a 2014-es évben az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok által nyújtott támogatásban
(ösztöndíjban) részesül.
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell
– a pályázati kiírás mellékletét képező adatlapot;
– a munkáltató/kutatóhely hozzájáruló nyilatkozatát, amely igazolja a pályázó az ösztöndíj idejére való
távolmaradásának tudomásul vételét
– a pályázó személyi adatait és szakmai pályafutását részletesen tartalmazó életrajzát;
– mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevelének, a nyelvtudását és a
tudományos fokozatának megszerzését igazoló okmányoknak a másolatát;
– a pályázó publikációinak jegyzékét;
– korábbi tevékenységével, teljesítményével összhangban álló – a tervezett kutatások témáját, célját, helyét,
formáját és idejét tartalmazó – kutatási tervet;
– két, a kutatási terület elismert szakemberétől kapott ajánlólevelet, melyek közül az egyik – amennyiben
szükséges – a külföldi fogadókészséget igazolja (a pályázó – hivatali összeférhetetlenség miatt – a
külföldi magyar intézetek munkatársaitól nem kaphat ajánlólevelet),
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– a pályázati anyag összes mellékletét elektronikus formában tartalmazó CD-t/DVD-t. Az oklevelek,
tudományos fokozatot igazoló okmányok, nyelvvizsga bizonyítványok másolatát, valamint az aláírást
igénylő dokumentumokat (pályázati adatlap, hozzájáruló nyilatkozat, életrajz, ajánlólevelek) eredeti
aláírással együtt olvashatóan beszkennelve vagy lefotózva, PDF vagy JPEG/JPG formátumban kérjük a
CD-n/DVD-n tárolni. A kutatási tervet és a publikációs jegyzéket elegendő szöveges, pl. Word
formátumban benyújtani.
– Hungarológiai kutatási célokat szolgáló pályázat esetében ezen kívül csatolni kell: a Magyar Nemzeti
Levéltár és/ vagy az Országos Széchényi Könyvtár és/vagy a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójától
kapott igazolást arról, hogy a tervezett téma új eredményeket hozhat a hungarológiai kutatások terén.

A pályázati anyagot kizárólag postai úton lehet benyújtani a Balassi Intézet címére (1519 Budapest, Pf.
385). A borítékra kérjük, írják rá: Klebelsberg Kunó-ösztöndíj pályázat. A pályázatok benyújtási
határideje (postai feladás dátuma): 2013. december 1.
Kérjük a pályázati anyagot egy eredeti példányban, a leírt sorrendben, a mellékletek betűjeleit
fedőlapjuk jobb felső sarkában feltüntetve összeállítani és borítékolni. A pályázathoz kérjük a
pályázati anyagok elektronikus változatát tartalmazó CD vagy DVD csatolását. A CD-t/DVD-t nem
tartalmazó pályázati anyag érvénytelen. E-mailben, vagy más adathordozón (memóriakártya, pendrive)
érkezett pályázati anyagokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázati adatlap a pályázat részét
képezi, kitöltése hiányában a pályázat érvénytelen. A pályázati adatlap letölthető a http://www.bbi.hu
internetes oldalról. A pályázatot a közigazgatási és igazságügyi miniszter a bíráló bizottság javaslata
alapján bírálja el. A Balassi Intézet a pályázókat 2014. január 30-ig értesíti a pályázat eredményéről.
Az ösztöndíjasok várhatóan 2014. március 1-jétől utazhatnak ki.
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a nyertes ösztöndíjasok kutatásukról, hazatérésük után három
hónappal részletes tanulmányt kötelesek készíteni. A Balassi Intézet, mint az ösztöndíj kezelője,
jogosult a tanulmányokat honlapján közzétenni
3. A Japán Alapítvány a 2014-2015-ös évre ösztöndíjat ajánl olyan 45 évnél fiatalabb bölcsészet- és
társadalomtudományok területén tevékenykedő, illetve a kutatásban, médiában vagy nonprofit
szervezetnél tapasztalattal rendelkező tudósok, kutatók, PhD-hallgatók, újságírók számára, akiknek
szakterülete nem Japán, kutatásaikhoz azonban elengedhetetlen Japán alaposabb megismerése.
A program célja a kelet-európai, közel-keleti és afrikai országok, és Japán közötti mélyebb
kapcsolat, intellektuális párbeszéd kiépítése.
A Japán Alapítvány programja elsősorban az alábbi területen nyújt támogatást:
– Japánnal kapcsolatos kutatási témák
– Japán és Kelet-Európa (Japán és Közel-Kelet, valamint Japán és Afrika) kétoldalú kapcsolatait
érintő témák globális kérdésekkel kapcsolatos kutatás.
A jelentkezési határidő 2013. december 10. Az ösztöndíj időtartama: 30-60 nap
A jelentkezés feltétele a megfelelő szintű angol nyelvtudás. A japán fogadóintézmény, illetve
tanácsadó megkeresése a pályázó feladata. A nyertes pályázóknak 2014. május 20. és 2015. március
15. között meg kell kezdeniük a kutatásaikat Japánban. A nyertes pályázók menettérti repülőjegyét és a
Japánban való tartózkodás költségeit (havi ösztöndíj) a Japán Alapítvány finanszírozza.
További információk: Japán Alapítvány Budapesti Iroda, 1062 Budapest, Aradi utca 8-10. Tel.:
214-0775, 214-0776. Fax: 214-0778. E-mail: bognarpeter@japanalapitvany.hu.
http://www.japanalapitvany.hu
4. A Batthyány Lajos Szakkollégium „Batthyány-esszépályázat” címmel pályázatot hirdet nappali
tagozatos egyetemisták részére. A Szakkollégium a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és
Jogtudományi Kara mellett működik és a szakmai-tudományos többletképzés és tehetséggondozás
sokszínű és egyre bővülő kínálata jellemzi. Ennek a bővülő kínálatnak az egyik legfontosabb eleme a
nyitás az ország felsőoktatási intézményeiben tanuló hallgatók felé. A pályázatot azzal a céllal
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hirdetjük meg, hogy lehetőséget biztosítsunk az egyetemi hallgatóknak arra, hogy országos
tudományos versenyen mérettessék meg tudásukat.
Pályázatot az alábbi témákkal kapcsolatban lehet benyújtani:
1. Föderáció vagy nemzetállami szuverenitás, avagy mi lehet az Európai Unió jövője.
2. A pénzügyi piacok feletti felügyelet európai dimenziója.
3. Bevándorlási helyzet az Európai Unióban.
4. Gibraltár, a spanyol-brit konfliktus színtere.
5. Háborús bűnök, háborúban elkövetett bűncselekmények megítélése.
6. Rio +20 és a fenntartható fejlődés.
7. Az alkotmánybíráskodás az Alaptörvény tükrében.
8. Gondolatok az új Ptk. elfogadásáról.
9. Gondolatok a büntetés-végrehajtási törvénytervezetről.
10. Az új Btk. elméleti és jogalkalmazói kérdései.
11. A területi államigazgatás reformja.
12. A hatósági szerződés, avagy a közigazgatás kontraktualizációja.
13. A magyar oktatási rendszer reformja.
14. Fájlmegosztás vs. szellemi tulajdonjog védelme: szankcionálni, vagy legalizálni?
15. A hajléktalanság: megoldás-e a szankcionálás?

Pályázhatnak bármely felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói. Pályázatot csak önállóan
lehet benyújtani.
A tanulmányok terjedelme nem haladhatja meg az 1 szerzői ívet (40 000 leütés szóközökkel
együtt). Formai kritériumok: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sorköz, sorkizárt. A
hivatkozások formai kritériumai a http://www.blszk.sze.hu honlapon elérhetőek. Az esszé elején
kérjük feltüntetni a pályázó nevét, intézményét, szakját, évfolyamát valamint elérhetőségeit.
A pályamunkákat kizárólag elektronikus formában, doc vagy docx formátumban a
szeblszk@gmail.com címre kérjük elküldeni. Beadási határidő: 2014. február 15. 24.00 óra
A díjazott tanulmányokat minősített oktatókból álló szakmai bizottság választja ki. Eredményhirdetés
várhatóan: 2014 márciusában.
A legjobb írásművek szerzői könyvjutalomban és elismerő oklevélben részesülnek, valamint a
legjobb írásműveket ISSN számmal ellátott elektronikus kötetben jelentetjük meg. A
Szakkollégiumról és a pályázatról bővebb információk a http://blszk.sze.hu oldalon találhatóak, illetve
Kálmán János igazgatónál a janos.kalman88@gmail.com címen lehet érdeklődni.
5. Megjelent a Nemzeti Kiválóság Program legújabb kiírása, az Erdős Pál Fiatal Kutatói Ösztöndíj
fiatal kutatók részére, melynek kiírása elérhető a http://www.arts.u-szeged.hu/informaciokbtk/munkatarsaknak/osztondijak-palyazatok címen. Határidő: 2013. november 28.
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Aktuális pályázatok határidő-táblázata
Határidő
2013. nov. 19.
2013. nov. 20.
2013. nov 22.
2013. nov 28.
2013. dec 1.
2013. dec 10.
2013. dec 31.
2014. feb. 1.
2014. feb. 15.
2014. máj. 1.

Meghirdető
CERN
Péntek L. A. & VGYKE
KIH
NKP
KIM
Japán Alapítvány
MTA
DAAD
BLSZ
DAAD

A pályázat célja, címe
Ösztöndíj
Pályázat
Magyar Közigazgatási Ösztöndíj
Erdős Pál Fiatal Kutatói Ösztöndíj
Klebelsberg Kunó Ösztöndíj
Fellow Exchange
Nemzetközi konferenciatámogatás
Csoportos tanulmányút
Esszépályázat
Csoportos tanulmányút

Megjelenés helye
Kurír 286.
Kurír 286.
Kurír 287.
Kurír 287.
Kurír 287.
Kurír 287.
Kurír 279.
Kurír 285.
Kurír 287.
Kurír 285.

Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos

Tempus Közalapítvány
Kanadai Nemzetk. FÜ
OMAA

Comenius, Pestalozzi
Utazástámogatás
Ausztria-Mo.együttműködés

Kurír 279.
Kurír 173.
Kurír 114.
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