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Személyi hírek
1. Kürtösi Katalin (Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék) október elején részt vett és előadást
tartott a Central European Association for Canadian Studies konferenciáján, ahol átvette a régiós
társaság 'Certificate of Merit' kitűntetését.

Rendezvények, konferenciák, előadások
1. 2015. november 27-én „A regionális tudásipar és a humán tudományok jövője” címmel került
megrendezésre a TÁMOP-4.2.1.D pályázat (Tudás-ipar igényeit kiszolgáló felsőoktatási
szolgáltatások megalapozása a Dél-Alföldi régióban) bölcsészkari részének zárókonferenciája.
2. Tóth Iván (Ókortörténeti Tanszék) „Lo storiografo del sultano Mehmed: Critobulo di Imbro
címmel” tart előadást 2015. november 17-én (Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di
Beni Culturali, III Piano, Sala del Giardino Pensile).
3. A Nyelvtudományi Doktori Iskola 2015. november 12-13-án rendezte meg Szegeden a
Nyelvészdoktoranduszok 19. Országos Konferenciáját (LingDokKonf 19.) a BTK Kari
Konferenciatermében. A konferenciára mintegy harminc összefoglaló érkezett az ország öt
nyelvtudományi doktori iskolájából. A konferencia programja és az előadások összefoglalói a
konferencia honlapján (http://nydi.szte.hu/LingDok_program.html) olvashatók. A konferencia
szervezői: Kenesei István egyetemi tanár, a Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetője, Gécseg
Zsuzsanna egyetemi docens (Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék), továbbá Kondacs Flóra
doktorandusz, Szécsényi Tibor PhD és Nagy Ágoston PhD.
4. Az alig több mint 10 éve önállóan működő Huelvai Egyetem (Andalúzia, Spanyolország)
intenzíven építi ki nemzetközi kapcsolatait. Karunk több tanszékével (Hispanisztika Tanszék, Angol
Tanszék) is Erasmus-programban működik már együtt, négy éve pedig, a Hispaniszika Tanszék
támogatásával és állandó együttműködésével, Magyar Tanulmányok Központja (Centro de Estudios
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Húngaros) létesült, amely a szegedi tanszékkel már két közös kötetet is megjelentetett. A Huelvai
Egyetem szenátusa legutóbb egy Ibero-amerikai Kulturális és Tanulmányi Központ létrehozásáról
döntött. Ennek megnyitására október 6-án került sor, a megnyitó előadásra Anderle Ádám
professzor emeritust (Hispanisztika Tanszék) kérték fel, aki előadását „A kubai forradalom
előtörténetéhez: Antonio Guiteras és az Ifjú Kuba.” címmel tartotta.
5. Berta Tibor docens (Hispanisztika Tanszék) október 8-án a Kragujevaci Egyetemen tartott
előadást "Los clíticos pronominales en las lenguas peninsulares. Perspectivas sincrónica, diacrónica
y comparativa" (A névmási klitikumok az Ibériai-félsziget nyelveiben szinkron, diakron és
komparatív perspekítvából) címmel.
6. Katona Eszter adjunktus (Hispanisztika Tanszék) október 10-én előadást tartott a Varsói
Egyetem Estudios Ibéricos e Iberoamericanos Tanszékének és az Universidad de Navarra GRISO
(Grupo de Investigación Siglo de Oro) kutatócsoportjának közös szervezésében megrendezésre
kerülő „Porque más te muevan los ojos, que los oídos… El texto dramático y las artes visuales: el
teatro español del Siglo de Oro y sus herederos en el siglo XX y el XXI” című nemzetközi
konferencián. Előadásának címe: „La exhumación de los clásicos españoles como fuente de
modernidad en la dramaturgia lorquiana”.
7. Lénárt András tanársegéd (Hispanisztika Tanszék) október 17-én "A spanyol külpolitika jelene
és lehetőségei 2015-ben" címmel előadást tartott a Veszprémi Szaléziánumban megrendezett
„Geoökonómiai és geopolitikai perspektívák a Mediterráneumban, 2000 – 2030” című
szimpóziumon.
8. Csapó Benő, a Neveléstudományi Intézet vezetője, meghívott előadóként részt vett az African –
European – Mediterranean Academies for Science Education (AEMASE) második, október 12-13
között Dakarban (Szenegál) megrendezett konferenciáján. Előadásának címe: „The role of
assessments in developing science education”. Részt vett és „Where we started from and what we have
accomplished in framework development” címmel előadást tartott október 19-én Dublinban a
Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science (SAILS) című FP7 kutatási program
zárókonferenciáján. Meghívott előadóként vett részt az „Electronic Testing: Experience and
Challenges” címmel október 20-21 között Pozsonyban megrendezett konferencián. Előadásának címe:
„Developing an Online Diagnostic Assessment System – the eDia”.
9. Baráth Tibor, a Neveléstudományi Intézet adjunktusa, a Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző
Intézet vezetője részt vett a Mentor(h)áló 2.0 projektzáró konferenciáin. Október 19-én
„Tanulásfejlesztés a felsőoktatás és a köznevelés együttműködésében a Térségi Pedagógiai Központ
koordinációjában” címmel tartott rövid vezetői összefoglalót, október 20-án pedig több előadást tartott
a „Tanulásfejlesztés a felsőoktatás és a köznevelés együttműködésében – áttekintés a Térségi
Pedagógiai Központ (TPK) által megvalósított szakmai programokról” című szekcióban.
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Könyvespolc
1. Büky László (Magyar Nyelvészeti Tanszék) tanulmányai:
– Az ikonicitás megvalósulása - Babits Mihály: A Danaidák. Kádár Edit-Szilágyi Sándor szerk.,
Motiváltság és nyelvi ikonicitás. Erdélyi Múzeum-egyesület, Kolozsvár. 118-37.
– ,,...testben, lélekben tisztán ..." - A test(részek) kontingenciái és értékállapotaik Füst Milán
költői nyelvében. Pócs Éva szerk., Test, lélek, szellemek és természetfeletti kommunikáció.
Balassi Kiadó, Budapest. 2015. (Tanulmányok a transz-cen-desről VIII.) 130-152.
2. Az MTA SZAB Oktatáselméleti Munkabizottsága tisztelettel meghívja Önt két új kötet bemutatójára.
Kasik László Személyközi problémák és megoldásuk című könyvét Szabó Éva habilitált egyetemi
docens (SZTE Pszichológia Intézet), Fejes József Balázs Célok és motiváció című kötetét D. Molnár
Éva habilitált egyetemi docens (SZTE Neveléstudományi Intézet) mutatja be. A könyvbemutató
időpontja és helye: 2015. december 1. (kedd) 16 óra, Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza (6720
Szeged, Somogyi u. 7. 217-es terem).
3. Megjelent D. Molnár Éva (Neveléstudományi Intézet) tanulmánya: Családi és iskolai környezeti
hatások érvényesülése az önszabályozott tanulás működésében. Iskolakultúra. 15. 10. sz. 20-34.
4. Megjelent az Ókortörténeti Tanszék új kiadványa, a „Res Militares Antiquae II. A II. Ókori Hadés Fegyvertörténeti Konferencia tanulmányai”. JATEPress, Szeged 2015. Szerkesztette: Székely
Melinda, Horti Gábor.
5. Az Acta Historica-sorozat CXXXVIII. köteteként megjelent a Magyar Medievisztikai
Kutatócsoport legújabb tanulmánykötete. Szerk. Veszprémy László--Piti Ferenc. Szeged, 2015. 167
p.

Tudományos és PhD hírek
1. PhD-szigorlatok:
Mándity Zorán (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2015. október 21-én került sor. A szigorlat
eredménye: 97,7%.
Balázs Péter (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2015. október 21-én került sor. A szigorlat
eredménye: 100%.
Gerencsér Péter (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2015. október 30-án 14 órai kezdettel került
sor. A szigorlat eredménye: 100%.
Kékes-Szabó Marietta (neveléstudomány) PhD-szigorlatára 2015. november 27-én 10.30 órai
kezdettel kerül sor Vidákovich Tibor egyetemi tanár tanári szobájában.
Rokszin Adrienn (neveléstudomány) PhD-szigorlatára 2015. november 27-én 10.30 órai kezdettel
kerül sor Vidákovich Tibor egyetemi tanár tanári szobájában.
Rembeczky Eszter (Filozófiatudomány) PhD-szigorlatára 2015. december 10-én 13 órai kezdettel
kerül sor Penke Olga egyetemi tanár tanári szobájában.
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2. PhD-védések:
Mus Nikolett (nyelvtudomány) PhD-védésére 2015. október 26-án került sor. A védés eredménye:
92%.
Lanczkor Gábor (irodalomtudomány) PhD-védésére 2015. november 4-én került sor. A védés
eredménye: 72%.
Hevesi Andrea (irodalomtudomány) PhD-védésére 2015. november 13-án került sor. A védés
eredménye: 100%.
Hídvégi Péter (neveléstudomány) PhD-védésére 2015. november 23-án 13 órai kezdettel kerül sor a
BTK Kari Konferenciatermében.
Gellérfi Gergő (történelemtudomány) PhD-védésére 2015. november 24-én 10 órai kezdettel kerül
sor a BTK Kari Konferenciatermében.
Borsodi László (irodalomtudomány) PhD-védésére 2015. november 24-én 14 órai kezdettel kerül
sor a BTK Kari Konferenciatermében.
Tóth Krisztina (neveléstudomány) PhD-védésére 2015. november 26-án 11 órai kezdettel kerül sor
a SZAB Székház 217. tantermében.
Lamár Erzsébet (filozófiatudomány) PhD-védésére 2015. december 8-án 11 órai kezdettel kerül sor
a BTK Kari Konferenciatermében.
Hafner Zoltán (irodalomtudomány) PhD-védésére 2015. december 10-én 13 órai kezdettel kerül sor
a BTK Kari Konferenciatermében.
Pinczés Tamás (neveléstudomány) PhD-védésére 2015. december 14-én 14 órai kezdettel kerül sor
a BTK Kari Konferenciatermében.
3. A Tudományterületi Doktori Tanács ez évi utolsó ülésére 2015. november 26-án 14 órai
kezdettel kerül sor a BTK Kari Tanácstermében. Az ülés napirendi pontjai a megtörtént védések
megtárgyalása és egyetemi doktori tanács elé terjesztése.

Pályázatok
1. Európai Ifjúsági Nagy Károly-díj: Az „Európai Ifjúsági Nagy Károly-díj” célja az európai
tudatosság fejlesztése a fiatalok körében, illetve a fiatalok bevonása az európai integrációs
projektekbe. A díjat fiatalok olyan projektjeinek ítélik oda, amelyek elősegítik a kölcsönös megértést, a
közös európai azonosságtudat kialakulását és gyakorlati példát mutatnak európaiak közösségként való
együttélésére.
Az „Európai Ifjúsági Nagy Károly-díjat” az Európai Parlament és az aacheni Nemzetközi Nagy
Károly-díj Alapítvány minden évben közösen ítéli oda. A legjobb projekt díja 5000 euró, a második
helyezetté 3000 euró, a harmadik helyezetté pedig 2000 euró. A díjjal együtt a három győztes
meghívást kap az Európai Parlamentben való látogatásra (Brüsszelbe vagy Strasbourgba). Ezen kívül
mind a 28 kiválasztott nemzeti projekt képviselőjét meghívják egy négynapos utazásra a németországi
Aachenbe. A három legjobb projektnek járó díjat az Európai Parlament elnöke és az aacheni
Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítvány képviselője adja át.
A verseny témája: Az Európai Parlament és az aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj
Alapítvány a tagállamok ifjúsága számára az EU fejlődéséről, az integrációról és az európai identitás
kérdéseiről szóló versenyt hirdet.
A „Nagy Károly Európai Ifjúsági Díjat” olyan projekteknek ítélik oda, amelyek:
– előmozdítják az európai és nemzetközi egyetértést,
– elősegítik a közös európai identitástudat kialakulását és az integráció közös ügyként való
felfogását,
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– mintaként szolgálnak az Európában élő fiatalok számára, és gyakorlati példát mutatnak európaiak
egy közösségként való együttélésére.
Pályázni lehet különböző, európai dimenziójú ifjúsági rendezvények, diákcserék szervezésével vagy
online projektekkel.
A jelentkezési határidő 2016. január 25. A jelentkezési lapok a Nagy Károly Európai Ifjúsági Díj
(http://www.charlemagneyouthprize.eu) honlapján érhetők el. A pályázattal kapcsolatos további
tájékoztatásért
forduljon
a
Nagy
Károly
Európai
Ifjúsági
Díj
Titkárságához:
ECYP2016@ep.europa.eu
A versenyen 16 és 30 év közötti fiatalok vehetnek részt. A résztvevők az Európai Unió 28 tagállama
valamelyikének állampolgárai, vagy valamelyik tagállamban állandó lakóhellyel rendelkeznek.
Csoportos vagy egyéni részvétel is lehetséges; csoportos jelentkezés vagy nemzetközi projektek esetén
a projektet csak egy országban lehet benyújtani. A jelentkezések az Európai Unió bármelyik hivatalos
nyelvén beadhatók.
A versenyre olyan projekteket lehet benevezni, amelyek már elkezdődtek és:
a) a jelenlegi jelentkezési határidőt megelőző naptári évben (12 hónap) fejeződtek be, vagy
b) még tartanak.
A jelentkezéseknek tartalmazniuk kell az alábbi információkat:
– a jelentkező vezetékneve, keresztneve és (adott esetben) a szervezet neve,
– lakóhely szerinti ország:
– a jelentkező nemzetisége,
– születési dátuma;
– e-mail címe;
– telefonszáma;
– honlap (adott esetben);
– a projekt címe;
– összefoglaló angolul, franciául vagy németül;
– a projekt teljes körű bemutatása;
– uniós támogatásról szóló nyilatkozat (adott esetben).

Csak az online űrlapon beadott projektek fogadhatók el.
Az alábbi projektek nem nevezhetők be a versenyre (nem fogadhatók el):
– az európai intézményekben, illetve az aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítványnál dolgozó
személyek által benyújtott projektek;
– egyetemi szakdolgozatok és kiadványok;
– az uniós intézményektől 50%-nál nagyobb arányú támogatásban részesülő projektek, kivéve, ha ez a
támogatás csak a projekt elindulását fedezi, vagy ha egy program olyan aktuális kiadásaihoz szükséges,
mint a résztvevők költségei, miközben a projekt előkészítése, végrehajtása és értékelése önkéntes alapon
működik. Ebben az esetben részletes ismertetést kell benyújtani.
– olyan projektek, amelyek valamely uniós intézménytől már kaptak díjat, ezek közé tartozik a Nagy Károly
Európai Ifjúsági Díjért megrendezett korábbi versenyek három győztese is;
– a személyesen vagy postai úton, illetve hiányos jelentkezési dokumentációval vagy több részletben
benyújtott projektek.
– projektek, amelyek még nem indultak el.

A projekteket az alábbi szempontok alapján értékelik:
– teljesíteniük kell a verseny által kitűzött alábbi célokat: az európai és nemzetközi szemlélet elősegítése, a
közös európai identitás kialakulásának előmozdítása és gyakorlati példák bemutatása az európaiak egy
közösségként való együttélésére;
– elsőbbséget élveznek a több tagállamot képviselő fiatalok közös projektjei;
– külön figyelmet kapnak az önkéntes alapon megvalósított projektek.

A Nagy Károly Európai Ifjúsági Díjért folyó verseny győztesét kétlépcsős eljárásban választják ki.
Első szakasz: 2016. március 11-ig mind a 28 tagállamban a legalább két európai parlamenti
képviselőből és az ifjúsági szervezetek egy képviselőjéből álló nemzeti zsűri kiválasztja a nemzeti
győztest. Második szakasz: a három európai parlamenti képviselőből, a parlament elnökéből és az
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aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítvány négy képviselőjéből álló európai zsűri 2016. április
7-ig kiválasztja a nemzeti zsűrik által benyújtott 28 projekt közül a győztest.
További információ: http://www.charlemagneyouthprize.eu/hu/introduction.html
2. A Miniszterelnökség pályázatot hirdet a 2016. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra a
közigazgatási életpálya iránt elhivatott, idegen nyelveket beszélő, felsőfokú végzettséggel rendelkező
fiatalok részére.
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 Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: MKÖ Program) keretében a
felvételt nyert ösztöndíjasok szakmai gyakorlatának időtartama tíz hónap, melyből hét hónapot
Magyarországon, egy központi államigazgatási szervnél (minisztériumok, háttérintézmények), három
hónapot pedig valamely európai uniós ország közigazgatási szervénél töltenek.
A magyar és külföldi gyakorlati helyeket a Miniszterelnökség és a Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatal ajánlja fel az ösztöndíjasoknak a kiválasztási folyamat eredményének és a
befogadó intézmények igényeinek megfelelően. A résztvevők szakmai fejlődését a teljes időtartam
alatt mentorok segítik. Az MKÖ Program eredményes teljesítése esetén az ösztöndíjas számára
lehetőség nyílik a kormánytisztviselői karrier megkezdésére.
A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram időtartama: 2016. március 1.-2016. 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.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– angol nyelvből C1 vagy magasabb szintű komplex nyelvvizsga;
– egyéb élő nyelvből B2 vagy magasabb szintű komplex nyelvvizsga.
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.
A
pályázat
benyújtásának
módja:
Pályázni
csak
elektronikus
formában,
a
http://www.osztondijprogram.kormany.hu oldalon, a „Jelentkezés” menüpontban ismertetett módon,
és az alábbi dokumentumok feltöltésével lehet:
– magyar nyelvű önéletrajz, formátum: .doc, .docx, .pdf; az ajánlott minta az oldalról letölthető; felsőfokú
iskolai végzettség, diploma (BA/BSc, MA/MSc, illetve hagyományos 5 éves egyetemi vagy 3-4 éves
főiskolai képzésben szerzett oklevél), formátum: .doc, .docx, .pdf;
– nyelvvizsga bizonyítvány – a legmagasabb szintű, maximum 3 db, formátum: .doc, .docx, .pdf.

Pályázati időszak: 2015. október 22.-2015. november 17.
Határidő: 2015. november 17. (kedd) éjfél
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatuk alapján formai szűrésen
megfelelt pályázók egy komplex kiválasztási eljáráson vesznek részt. A kiválasztási eljárás első
fordulója írásbeli szövegértési teszt kitöltését és írásbeli szövegalkotási feladat megoldását foglalja
magában, melynek időpontjai folyamatosan kerülnek meghirdetésre a pályázatok formai szűrését
követően. Az írásbeli forduló kiértékelését követően a legjobb eredményt elérők, a jelentkezők 20%-a,
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de maximum 100 fő kerül behívásra a második, szóbeli fordulóra, ami részben a jelentkező által
választott angol vagy német vagy francia nyelven zajlik.
A jelentkező által választott idegen nyelven történő elbeszélgetésen való megfeleléshez
legalább az Europass B2 szintjének elérése szükséges. A meghallgatáson megfelelt pályázók egy
motivációs beszélgetésen vesznek részt, amelyen felmérésre kerül a pályázó motivációja, céljai és
elhivatottsága. Az eredmények összesítését követően a Program Irányító Bizottság javaslatot tesz a
nyertes pályázók személyére, melynek alapján a közigazgatási minőségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelős miniszter dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.
A pályázat alapján felvehető ösztöndíjasok száma: 40 fő. A pályázat elbírálásának végső
határideje: 2016. február 15.
Kapcsolat és további információ: Miniszterelnökség Kormányhivatali Képzési Osztálya és a
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Kapcsolattartás: az alábbi honlap „Kapcsolat” menüpontja
segítségével: http://www.osztondijprogram.kormany.hu

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. december 1.

Aktuális pályázatok határidő-táblázata
Határidő
2015. nov. 16.
2015. nov. 17.
2015. nov. 30.
2015. dec. 1.
2015. dec. 15.
2016. jan.215.

Meghirdető
Magyar Kormány
Miniszterelnökség
CEEPUS
Bayhost
OMAA
EP

A pályázat célja, címe
Pályázat
Magyar Közigazgatási Ösztöndíj
Mobilitási pályázat - freemover
Posztgraduális ösztöndíj
Oktatói/kutatói ösztöndíj
Európai Ifjúsági Nagy Károly-díj

Megjelenés helye
Kurír 314.
Kurír 315.
Kurír 304.
Kurír 313.
Kurír 304.
Kurír 315.

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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