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Hírek, információk
1. A Kari Tanács a 2015/2016. tanév I. rendes tanácsülését 2015. szeptember 10-én (csütörtökön), 10
órai kezdettel tartja a Kari Tanácsteremben. Napirendi pontok:
I. A Kari Tanács illetékességi körébe tartozó ügyek
1. Javaslat adjunktusi kinevezésekre
a) Javaslat Johan Zsuzsanna részfoglalkozású adjunktusi kinevezésére a Magyar Nyelvi és
Irodalmi Intézet Altajisztikai Tanszékére. Előterjesztő: Fogarasi György intézetvezető
egyetemi docens
b) Javaslat Papp-Zipernovszky Orsolya adjunktusi kinevezésére a Pszichológiai Intézet
Személyiség-, Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszékére. Előterjesztő: Szabó Éva
intézetvezető egyetemi docens
c) Javaslat Sallay Viola adjunktusi kinevezésére a Pszichológiai Intézet Személyiség-, Klinikai
és Egészségpszichológiai Tanszékére. Előterjesztő: Szabó Éva intézetvezető egyetemi docens
2. Javaslat Fordító-tolmácsképző és Hungarológia Központ megalakítására az Angol-Amerikai
Intézetben. Előterjesztő: Gécseg Zsuzsanna dékánhelyettes
3. Beszámoló a 2014-as költségvetési év zárásáról. Előterjesztő: Prof. Gyenge Zoltán
dékánhelyettes
4. Javaslat a 2015. év költségvetésére. Előterjesztő: Prof. Gyenge Zoltán dékánhelyettes
5. A 2016. évi Felvételi tájékoztatóban meghirdetendő önköltségi összegek. Előterjesztő: Gécseg
Zsuzsanna dékánhelyettes
6. Egyéb

Rendezvények, konferenciák, előadások
1. Tóth Iván (Ókortörténeti Tanszék) 2015. szeptember 1-jétől 3 hónapos kutatói ösztöndíját a
Bolognai Egyetemen tölti (Università degli Studi di Bologna, Italia).
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2. Horti Gábor doktorjelölt (Ókortörténeti Tanszék) 2015. szeptember 16-án előadást tart a 23.
Nemzetközi LIMES Kongresszuson (Ingolstadt, Bajorország, Németország). Előadásának címe:
Defense-in-depth, reality and a mirage. (http://www.limes2015.org/home/) A konferenciarészvételt
a Bajor Állam Önkormányzatától elnyert ösztöndíj segíti.
3. Kárpáti András PhD hallgató (Történelemtudományi Doktori Iskola, Antikvitás program) „The
Onchestian Incident, Blueprint for the Prosopography of Orchomenos” címmel előadást tartott a
Sapiens ubique civis III. nemzetközi PhD konferencián, 2015. augusztus 26-án.
4. Illés Imre Áron (Ókortörténeti Tanszék) a Sapiens ubique civis III. nemzetközi PhD konferencia
– 2015. augusztus 27 – "Papyrology and Epigraphy” szekciójának üléselnöke volt.

Könyvespolc
1. Megjelent Lénárt András (Hispanisztika Tanszék) "Memoria histórica húngara en el cine del
franquismo" (A magyar történelmi emlékezet a Franco-korszak filmjeiben) című tanulmánya az
alábbi spanyol filmtörténeti kötetben: José María Caparrós Lera, Magí Crusells, Francesc Sánchez
Barba (eds.): Memoria histórica y cine documental. Universitat de Barcelona, 2015.

Tudományos és PhD hírek
1. PhD-szigorlat:
Pavlovski Róbert (filozófiatudomány) PhD-szigorlatára 2015. szeptember 4-én került sor. A
szigorlat eredménye: 91%.
2. PhD-védés:
Csetényi Korinna (irodalomtudomány) PhD-védésére 2015. augusztus 25-én került sor. A védés
eredménye: 88%.
3. A Tudományterületi Doktori Tanács 2015. szeptember 17-én 14 órai kezdettel tartja soron
következő ülését BTK Kari Tanácstermében, az alábbi napirendi pontokkal:
1. Fokozatszerzési eljárás indítása:
Filozófiatudomány: Hérány Ferenc.
2. Védési bizottság elfogadása:
Irodalomtudomány: Gellérfi Gergő.
3. Védés elfogadása:
Irodalomtudomány: Csetényi Korinna.
4. A Történelemtudományi Doktori Iskola vezetőjére tett javaslat megtárgyalása.
5. Egyéb.
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Pályázatok
1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel
kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás
szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott
támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbáziskezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az
ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely)
rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának
feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016 őszén már nem áll
fenn, úgy a 2016/2017. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele,
hogy a 2015/2016. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses
állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa
rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.
A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott
önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes
és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a
települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott
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valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok
befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015.
november 9. A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva,
aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2015/2016.
tanév második (tavaszi), illetve a 2016/2017. tanév első (őszi) féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa
Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öt havi önkormányzati támogatási összegét. A
Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási
intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető
felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát
visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget
továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a
megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el. A
Támogatáskezelő elérhetősége: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Bursa Hungarica, 1381 Budapest,
Pf.: 1418. Tel.: (06-1) 795-5600. E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: http://www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
2. Ebben a félévben is lehetőség nyílik kari támogatás igénylésére különböző tudományos
tevékenységek megvalósításához. A rendelkezésre álló összesen pályázható összeg 1,5 millió forint. A
pályázás feltételeiről a Kar tudományos pályázati szabályzata tájékoztat, mely innen elérhető:
http://www.arts.u-szeged.hu/karunkrol/szabalyzatok
A Kar továbbra is automatikusan támogatja habilitációs és MTA doktora cím megszerzésével
kapcsolatos eljárási díjak kifizetését; konferenciarészvétel, kötetkiadás támogatására egyéb kari forrás
nem áll rendelkezésre.
A pályázatok beadási határideje: szeptember 20, helye: Dékáni Hivatal. Az elbírálás várható
határideje: október 15.

Kari Kurír
A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hírlevele
Kiadja az SZTE BTK Dékáni Hivatala
Felelős kiadó: Prof. Dr. Szajbély Mihály dékán
Felelős szerkesztő: Pereszlényi Gábor pályázati referens
Következő lapzárta: 2015. szeptember 22.
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Aktuális pályázatok határidő-táblázata
Határidő
2015. okt. 7.
2015. okt. 30.
2015. okt. 31.
2015. nov. 9.
2015. nov. 30.
2015. dec. 15.

Meghirdető
Fulbright
OMAA
CEEPUS
EEM
CEEPUS
OMAA

A pályázat célja, címe
Oktatói ösztöndíj
Oktatói/kutatói, PhD, projekt ösztöndíj
Mobilitási pályázat
Bursa Hungarica
Mobilitási pályázat - freemover
Oktatói/kutatói ösztöndíj

Megjelenés helye
Kurír 306.
Kurír 304.
Kurír 304.
Kurír 312.
Kurír 304.
Kurír 304.

Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos

OMAA
OTKA
OTKA
Tempus Közalapítvány
Kanadai Nemzetk. FÜ

Rövid kutatói ösztöndíj
Kiadástámogatás
Alapkutatások támogatása
Comenius, Pestalozzi
Utazástámogatás

Kurír 304.
Kurír 289.
Kurír 289.
Kurír 279.
Kurír 173.
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