Kari Kurír
A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának
hírlevele
Elektronikus változat:
http://www.arts.u-szeged.hu/kurir

324. szám

2016. június 20.

Hírek, információk
1. Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt kollégákat, hogy a BTK Egyetem utcai épületének
gombamentesítéssel összefüggő tetőjavítási munkálataihoz megtörtént a munkaterület átadása a
kivitelezőnek.
Mint az már a június 7-én egységvezetőknek elküldött levelünkből kiderült, a födémjavítással
érintett területek, a padlástéren túl, az Angol-Amerikai Intézet, a Történeti Intézet valamint a
Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék folyosói, továbbá a Történeti Intézet több irodája, tanterme.
Első ütemben az Angol-Amerikai Intézet, a Klasszika-Filológia és a Történeti Intézethez
tartozó folyosószakaszok födémjavítását végzik el, mely munka várhatóan 2016. július 1-jéig
befejeződik. Ezt követően kerül sor a Történeti Intézet szobáit és termeit érintő födémszakaszokra,
valamint a padlástérre. A folyosók az építkezés idejére csak részlegesen lesznek lezárva.
Biztonsági okokból nem engedélyezhető a huzamos tartózkodás, illetve a dohányzás az
udvarszemekben - mivel a munkálatok az épületünk tetején folynak - valamint a függőfolyosókon is
tilos az átjárás az építkezés ideje alatt.
A munkálatokkal összefüggő szállítás gépi erővel történik, a büfé gazdasági bejáratánál
helyezik el az erre alkalmas szállítóeszközt és állványzatot. A javítást végző munkások a büfé mellett
található oldalsó lépcsőházat fogják közlekedésre használni.
Sajnos a törmelék, illetve az építőanyagok fent leírtak szerinti szállítása némi zajjal fog járni,
melyhez szíves türelmüket kérjük.
A teljes kivitelezés várhatóan augusztus végére, az új tanév kezdetére készül el.
2. A Kari Tanács 2016. május 26-án megtartott 2015/2016. tanévi VI. rendes Kari Tanácsülésének
határozatai:
A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (20 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja Professor
Emerita kitüntető cím adományozását Prof. Bakró-Nagy Marianne, a Finnugor
Nyelvtudományi Tanszék nyugállományba vonuló egyetemi tanára számára 2016. november 3-ai
kezdettel. (25/2016.)
A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (20 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja:
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– az Elméleti nyelvészet mesterképzési szak Számítógépes nyelvészet specializációjának
indítását az SZTE Bölcsészettudományi Karán, továbbá ahhoz kapcsolódóan a karközi oktatási
együttműködési megállapodás kötését a TTIK-val. (26/2016.)
– az Anglisztika BA és MA, a Hungarológia MA, valamint az Angoltanár MA szakfelelőseire
vonatkozó javaslatot, azzal hogy az Anglisztika BA és MA új szakfelelőse egyúttal utóbbi két
szak angol nyelvű verziójának is szakfelelőse lesz. (27/2016.)
A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (20 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja Ritz
Szilviának az Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékre történő, határozatlan időtartamra szóló
tudományos főmunkatársi kinevezését 2016. 09. 01-jei kezdőnappal. (28/2016.)
A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (20 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja:
– a 2016. júniusi és a 2017. januári záróvizsgák bizottsági elnökeire vonatkozó javaslatot.
(29/2016.)
– a 2016/2017. tanévben a hallgatók által fizetendő költségtérítések és önköltségek összegeire
vonatkozó javaslatot. (30/2016.)
3. A Kristó Gyula Alapítvány kuratóriuma a 2016. június 9-én tartott ülésén egyhangúlag
elfogadta a 2015-ös évre vonatkozó éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet. A beszámoló
megtekinthető a bíróság honlapján. http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civilszervezetek-nevjegyzeke-kereses

Személyi hírek
1. Kiemelkedő hatású oktatási – nevelési - gyógypedagógiai munkájáért, valamint a pedagógiai
gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenysége elismeréseként Besesekné Prof. Molnár
Gyöngyvér, a Neveléstudományi Intézet egyetemi tanára Apáczai-Csere János díjat kapott.
Gratulálunk!

Rendezvények, konferenciák, előadások
1. Kérchy Anna (Angol Tanszék) 2016. április 18-án az Antwerpeni Egyetem angol tanszékén tartott
vendégelőadást "Girls transformed into animals. Feral embodiments, humanimal subjectivities,
posthumanist feminist identity politics" címmel.
Ugyanő 2016. április 29-én tartotta habilitációs előadásait irodalomtudomány tudományágban
a Debreceni Egyetemen. A tantermi előadás címe: „Body studies in contemporary women’s art:
Feminist renegotiations of corporeality,” a tudományos előadás címe „A nonszensz poétikája és
politikája” volt. Habilitációs oklevelét június 4-én vette át.
2. Varga Sándor, a Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék adjunktusa 2016. május 29-én
“Dance and Space. Proxemical investigations in Transylvanian villages” címmel tartott előadást a
Current Projects and Methods in Hungarian and Austrian Ethnomusicology. A Focus on Young
Researchers c. konferencián, az MTA BTK Zenetudományi Intézetében, Budapesten.
Ugyanő szervezésében a Magyar Etnokoreológiai Társaság „Néptánc a médiában” címmel
konferenciát tartott 2016. június 10-én a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.
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3. 2016. május 10-én Barna Gábor egyetemi tanár (Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék)
előadást tartott Endrődön Bálint Sándorról, egyetemünk nagyhírű professzorának életéről és
munkásságáról.
Ugyanő 2016. május 20-án előadást tartott Árpád-házi Margit 20. századi szentté avatásáról
a Debreceni Akadémiai Bizottság és a debreceni Szent László plébánia szervezésében rendezett
konferencián, amit a domonkos rend megalakulásának 800. évfordulójára rendeztek meg.
Ugyanő 2016. május 23-án előadást tartott Budapesten a Horváth Mihály téri Szent József
templomban “Az irgalmasság testi és lelki cselekedetei a népi kultúrában” címmel.
2016. június 2-5. között Barna Gábor szervezésében zajlott Vácott a 22. Internationale
Tagung für Klein- und Flurdenkmalforschung 55 osztrák, német, szlovákiai és magyarországi
résztvevővel. A konferencia programjának középpontjában a Szent Márton-tisztelet állt.
4. 2016. május 26-27 között az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport és az Országos
Rabbiképző – Zsidó Egyetem Kaufmann Dávid Vallástudományi Munkacsoportja közös
szervezésében tartotta meg a Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék a harmadik közös
konferenciát a család témakörében Budapesten, az OR-ZSE-n. A rendezvényen 38 előadás
hangzott el.

Könyvespolc
1. Megjelent Prof. Pászka Imre (Szociológia Tanszék), 2016. A társas világ környezetei. Történelemés tudásszociológiai tanulmány. Szeged. Belvedere Kiadó., című könyve.
2. Megjelent Katona Eszter (Hispanisztika Tanszék) "Libertad artística y autoritarismo. De El sueño
de la razón de Buero Vallejo a Cartas de amor a Stalin de Mayorga" című tanulmánya a Cuadernos
AISPI folyóirat 2016/7. (109-124. o.) számában.
3. Megjelent Lénárt András (Hispanisztika Tanszék) "El hijo de Saúl - Más allá del Holocausto"
(Saul fia - Túl a Holokauszton) című írása a barcelonai FilmHistoria folyóirat XXVI. évf. 1. számában.
4. A Lucidus Kiadó gondozásában megjelent Barna Gábor (Néprajzi és Kulturális Antropológiai
Tanszék): Táji kapcsolatok, helyi hagyományok. Néprajzi írások a jászok és kunok földjéről című
tanulmánykötete.
5. Az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport és a Helytörténeti Múzeum, Kunszentmárton
közös kiadásában megjelent “A Szent Domonkos Rend és a kunok” című tanulmánykötet Deme
Ágnes és Barna Gábor szerkesztésében, amely a Szent Domonkos Rend megalakulásának 800.
évfordulójára rendezett konferencia előadásait tartalmazza. Egyetemünkről tanulmánnyal szerepel a
kötetben Kovács Szilvia, az MTA-SZTE Turkológiai Kutatócsoport munkatársa.
6. Az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport és a Helytörténeti Múzeum, Kunszentmárton
közös kiadásában megjelent Fekete János: Adatok a csépai plébánia történetéhez című kötete.
7. A Kristó Gyula Alapítvány támogatásával megjelent az alábbi kötet: Kristó Gyula: Érték és
értelem. (Önéletírás korrajzzal). JATEPress, Szeged, 2016.
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8. Az Ünnepi Könyvhéten mutatták be az alábbi köteteket:
Szajbély Mihály (Komunikáció és Médiatudományi Tanszék): A homokvárépítés öröme
Gyenge Zoltán (Filozófia Tanszék): Kép és mítosz II.
Marjanucz László (Modernkori Magyar Történeti Tanszék): Trianon szülötte

Tudományos és PhD hírek
1. PhD-védések:
Balázs Péter (irodalomtudomány) PhD-védésére 2016. május 24-én került sor. A védés eredménye:
100%.
Kétyi András (neveléstudomány) PhD-védésére 2016. május 25-én került sor. A védés eredménye:
72 %
Povedák Kinga (történelemtudomány) PhD-védésére 2016. június 22-én 11 órai kezdettel kerül sor
a BTK Kari Konferenciatermében.
Asztalos Kata (neveléstudomány) PhD-védésére 2016. június 28-án 11 órai kezdettel kerül sor a
BTK Kari Konferenciatermében.
Gulyás László (történelemtudomány) PhD-védésére 2016. június 29-én 14 órai kezdettel kerül sor a
BTK Kari Konferenciatermében.
2. PhD-szigorlatok:
Molnár Dávid (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2016. június 13-án került sor. A szigorlat
eredménye: 100 %.
Csóti Csaba (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2016. június 13-án került sor. A szigorlat
eredménye: 100 %.
Medgyesi Konstantin (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2016. június 13-án került sor. A
szigorlat eredménye: 100 %.
3. A Tudományterületi Doktori Tanács 2016. május 25-én tartotta ülését. Az ülés határozatai:
1. Fokozatszerzésre történő jelentkezés elfogadása
Történelemtudomány: Nemes Krisztina, Pető Bálint, Fejős Sándor, Medgyesi Konstantin, Csóti
Csaba, Bodó Katalin, Marosi Ágnes;
Filozófiatudomány: Kőhalmi Péter, Donauer Emese, Holovicz Attila;
Irodalomtudomány: Panco Inga;
Neveléstudomány: Hódi Ágnes, Simon Tünde, Prievara Dóra Katalin, Rausch Attila PhDfokozatszerzési eljárásának megindítását a Tudományterületi Doktori Tanács 9 igen egyhangú
szavazattal elfogdta.
2. Védés megtárgyalása
Neveléstudomány: Hülber László, Szili Katalin, Molnár Pál, Kétyi András;
Nyelvtudomány: Otott-Kovács Eszter;
Irodalomtudomány: Thomas Éva, Balázs Péter, Makai Péter Kristóf;
Történelemtudomány: Vér Márton, Lakos Katalin PhD-fokozatszerzési eljárását a sikeres védést
követően 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatta és az anyagok EDT elé terjesztését javasolta.
3. Honosítási kérelem elbírálása
Történelemtudomány: Kovács Áron honosítási kérelmét 9 igen szavazattal támogatta és az EDT
elé terjesztését javasolta.
4. Védési bizottság összetételére tett javaslat elfogadása
Irodalomtudomány: Kőhalmi Péter;
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Történelemtudomány: Gulyás László és Povedák Kinga részére egyhangulag támogatta a védési
bizottság összetételére tett javaslatot.
6. Fokozatszerzési eljárás lezárása iránti kérelem elbírálása
Filozófiatudomány: Horváth Henrietta kérésére a PhD-eljárás lezárását egyhangúlag támogatta.
4. A BTK Doktori Tanácsa 2016. június 9-én tartotta meg következő ülését, ahol a következő
határozatok születtek.
1. Új eljárás indítása:
Irodalomtudomány: Orbázi Melinda, Mikola Gyöngyike, Bandura Gabriella, Bacsa Gábor,
Karácsonyi Judit, Nagy Fruzsina, Lipták-Pikó Judit
Neveléstudomány: Devosa Iván, Dombi Edina, Kiss Renáta Mária;
Történelemtudomány:
Falusi Norbert, Gausz Ildikó, Tóber Márta,Túróczi Tamás, Margittai-Tóth Linda
Nyelvtudomány: Nagy László, Kappel Péter, Túri Ágnes
Filozófiatudomány: Horváth Henrietta, Bene Zoltán, Pusztai Virág PhD-eljárását a
Tudományterületi Doktori Tanács 8 igen egyhangú szavazattal támogatta.
2. Védési bizottság kijelölése:
Irodalomtudomány: Pál Kovács Ramóna
Történelemtudomány: Rittling László számára kijelölte a védési bizottságot.

Pályázatok
1. Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj az Új Nemzeti Kiválóság Program
keretében (pályázati kód: ÚNKP-16-1) 2016/2017. tanév
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet alapképzésben részt vevő hallgatók
számára, akik felsőoktatási intézmény keretében az ösztöndíjas jogviszony alatt kutatási tevékenységet
végeznek.
A 2016/2017. tanévre kiírt Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj célja a
középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, felsőoktatási alapképzésben részt vevő tehetséges
hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas
színvonalú, figyelemre méltó publikáció (tudományos cikk, szakdolgozat vagy TDK-dolgozat), vagy
egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a
mester tanulmányok megkezdésére való felkészülés.
Jelen Pályázati Felhívás, valamint a Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
Felhívás keretében együttesen, legfeljebb 500 fő ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban. Jelen
ösztöndíjpályázatra bármely tudományterületet érintő pályamű beadható. Az ösztöndíj havi összege:
75 000 Ft/fő. Jelen Pályázati Felhívás keretében a pályázók 10 havi ösztöndíjra pályázhatnak. Az
ösztöndíjas időszak 2016. szeptember 1-jétől 2017. június 30-ig szól.
A Pályázati Adatlapot (a Pályázati Útmutató 2. sz. melléklete) és annak összes mellékletét a
Pályázati Útmutatóban foglaltaknak megfelelően, hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, az ott
megjelölt mellékletek csatolásával az ösztöndíjast fogadó felsőoktatási intézmény rektorához lehet –
egy nyomtatott példányban, aláírva, valamint elektronikusan (nem újraírható CD-n vagy DVD-n
szkennelve; a Pályázati Adatlapot a Pályázati Útmutató mellékletében megadott Excel
dokumentumban), postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként – benyújtani.
A pályázatokat 2016. június 10.-2016. június 27. között lehet benyújtani. A pályázati csomag
dokumentumai (Pályázati Felhívás, Pályázati Útmutató, Pályázati Adatlap) letölthetőek az Emberi
Erőforrás
Minisztériumának
honlapjáról
(http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma – Dokumentumok).
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A pályázó a pályázattal kapcsolatos további információkról tájékoztatást a fogadó felsőoktatási
intézmény által kijelölt ÚNKP ügyintézőtől kaphat (az elérhetőségeket az ÚNKP Ösztöndíj Működési
Szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza).
2. Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj az Új Nemzeti Kiválóság Program
keretében (pályázati kód: ÚNKP-16-2) 2016/2017. tanév
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet mester (osztatlan) képzésben részt
vevő hallgatók számára, akik felsőoktatási intézmény keretében az ösztöndíjas jogviszony alatt
kutatási tevékenységet végeznek.
Jelen Pályázati Felhívás, valamint a Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
Felhívás keretében együttesen legfeljebb 500 fő ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban. Jelen
ösztöndíjpályázatra bármely tudományterületet érintő pályamű beadható. Az ösztöndíj mértéke: Az
ösztöndíj havi összege: 100 000 Ft/fő. Jelen Pályázati Felhívás keretében a pályázók 10 havi
ösztöndíjra pályázhatnak. Az ösztöndíjas időszak 2016. szeptember 1-jétől 2017. június 30-ig szól.
A Pályázati Adatlapot (a Pályázati Útmutató 2. sz. melléklete) és annak összes mellékletét a
Pályázati Útmutatóban foglaltaknak megfelelően, hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, az ott
megjelölt mellékletek csatolásával az ösztöndíjast fogadó felsőoktatási intézmény rektorához lehet –
egy nyomtatott példányban, aláírva, valamint elektronikusan (nem újraírható CD-n vagy DVD-n
szkennelve; a Pályázati Adatlapot a Pályázati Útmutató mellékletében megadott Excel
dokumentumban), postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként – benyújtani.
A pályázatokat 2016. június 10.-2016. június 27. között lehet benyújtani. A pályázati csomag
dokumentumai (Pályázati Felhívás, Pályázati Útmutató, Pályázati Adatlap) letölthetőek az Emberi
Minisztériumának
honlapjáról
(http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokErőforrás
miniszteriuma – Dokumentumok).
A pályázó a pályázattal kapcsolatos további információkról tájékoztatást a fogadó felsőoktatási
intézmény által kijelölt ÚNKP ügyintézőtől kaphat (az elérhetőségeket az ÚNKP Ösztöndíj Működési
Szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza).
3. Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj az Új Nemzeti Kiválóság
Program keretében (pályázati kód: ÚNKP-16-3) 2016/2017. tanév
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet doktori képzésben részt vevő
hallgatók számára, akik felsőoktatási intézmény keretében az ösztöndíjas jogviszony alatt kutatási
tevékenységet végeznek, továbbá doktorjelöltek számára, akik kiemelkedő színvonalú, önállóan vagy
kutatócsoportban végzett kutatási eredménnyel rendelkeznek, és az ösztöndíjas jogviszony alatt
felsőoktatási intézmény keretében kutatási tevékenységet végeznek.
A jelen, 2016/2017. tanévre szóló Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói
Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: ösztöndíjpályázat) célja a kiemelkedő tudományos eredményeket
felmutató felsőoktatási doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek kutatási
tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú,
figyelemre méltó publikáció, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy
művészi alkotás, valamint a doktori disszertáció megfelelő előkészítése, megalapozása.
Jelen Pályázati Felhívás, valamint a Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj Felhívás
keretében együttesen, legfeljebb 661 fő ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban. Jelen
ösztöndíjpályázatra bármely tudományterületet érintő pályamű beadható. Az ösztöndíj havi összege
első éves doktori képzésben részt vevő hallgatók esetén: 110 000 Ft/fő. Az ösztöndíj havi összege
másod- és harmad éves doktori képzésben részt vevő hallgatók esetén: 150 000 Ft/fő. Az ösztöndíj
havi összege doktorjelöltek esetén: 250 000 Ft/fő.
Jelen Pályázati Felhívás keretében a pályázók 10 havi ösztöndíjra pályázhatnak. Az ösztöndíjas
időszak 2016. szeptember 1-jétől 2017. június 30-ig szól.
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A Pályázati Adatlapot (a Pályázati Útmutató 2. sz. melléklete) és annak összes mellékletét a
Pályázati Útmutatóban foglaltaknak megfelelően, hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, az ott
megjelölt mellékletek csatolásával az ösztöndíjast fogadó felsőoktatási intézmény doktori tanács
elnökéhez lehet – egy nyomtatott példányban, aláírva, valamint elektronikusan (nem újraírható CD-n
vagy DVD-n szkennelve; a Pályázati Adatlapot a Pályázati Útmutató mellékletében megadott Excel
dokumentumban), postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként – benyújtani.
A pályázatokat 2016. június 10.-2016. június 27. között lehet benyújtani.
A pályázati csomag dokumentumai (Pályázati Felhívás, Pályázati Útmutató, Pályázati Adatlap)
letölthetőek az Emberi Erőforrás Minisztériumának honlapjáról (http://www.kormany.hu/hu/emberieroforrasok-miniszteriuma).
A pályázó a pályázattal kapcsolatos további információkról tájékoztatást a fogadó felsőoktatási
intézmény által kijelölt ÚNKP ügyintézőtől kaphat (az elérhetőségeket az ÚNKP Ösztöndíj Működési
Szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza). További információ: http://www.u-szeged.hu/dokint/ujnemzeti-kivalosag
4. Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében /
ÚNKP-16-4 2016/2017. tanév
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet olyan fiatal oktatóknak, kutatóknak,
akik kiemelkedő színvonalú, önállóan vagy kutatócsoportban végzett kutatási eredménnyel
rendelkeznek, és az ösztöndíjas jogviszony alatt felsőoktatási intézmény keretében kutatási
tevékenységet végeznek.
Jelen, a 2016/2017. tanévre kiírt Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjpályázat (a
továbbiakban: ösztöndíj, ösztöndíjpályázat) célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket
felmutató fiatal, tehetséges felsőoktatási oktatók, kutatók, művészek kutatási és alkotó
tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú,
figyelemre méltó publikáció, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy
művészi alkotás.
Jelen Pályázati Felhívás, valamint a Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói
Ösztöndíj Felhívás keretében együttesen legfeljebb 661 fő ösztöndíjra pályázó részesülhet
támogatásban. Jelen ösztöndíjpályázatra bármely tudományterületet érintő pályamű beadható. Az
ösztöndíj havi összege a 2 éven belül PhD fokozatot szerzett oktató, kutatók esetén (posztdoktor I.):
300 000 Ft/fő. Az ösztöndíj havi összege a 2 éven túl PhD fokozatot szerzett oktató, kutatók esetén
(posztdoktor II.): 350 000 Ft/fő.
Jelen pályázati felhívás keretében a pályázók 10 havi ösztöndíjra pályázhatnak. Az ösztöndíjas
időszak 2016. szeptember 1-jétől 2017. június 30-ig szól.
A Pályázati Adatlapot (a Pályázati Útmutató 2. sz. melléklete) és annak összes mellékletét a
Pályázati Útmutatóban foglaltaknak megfelelően, hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, az ott
megjelölt mellékletek csatolásával az ösztöndíjast fogadó felsőoktatási intézmény doktori tanács
elnökéhez lehet – egy nyomtatott példányban, aláírva, valamint elektronikusan (nem újraírható CD-n
vagy DVD-n szkennelve; a Pályázati Adatlapot a Pályázati Útmutató mellékletében megadott Excel
dokumentumban), postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként – benyújtani.
A pályázatokat 2016. június 10.-2016. június 27. között lehet benyújtani.
A pályázati csomag dokumentumai (pályázati felhívás, pályázati útmutató, pályázati adatlap)
letölthetőek az Emberi Erőforrás Minisztériumának honlapjáról (http://www.kormany.hu/hu/emberieroforrasok-miniszteriuma).
A pályázó a pályázattal kapcsolatos további információkról tájékoztatást a fogadó felsőoktatási
intézmény által kijelölt ÚNKP ügyintézőtől kaphat (az elérhetőségeket az ÚNKP Ösztöndíj Működési
Szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza). További információ: http://www.u-szeged.hu/dokint/ujnemzeti-kivalosag
7

Kari Kurír 324.
5. A Múzeum 1956 Emlékére Alapítvány jogutóda, a Magyar Állatorvosok Világszervezete pályázatot
hirdet egyetemi, főiskolai, középiskolai és általános iskolai hallgatók számára az 1956-os forradalom
és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére.
A pályázók köre: egyetemi, főiskolai, középiskolai és általános iskolai hallgatók, határainkon
innen és túl.
A pályázók arra keressenek választ, hogy ki, mire emlékszik; illetve mit hallott, mit tud, mit
gondol az 1956-os nemzeti forradalom és szabadságharcról. Egyszerűsítve és összefoglalva: kinek mit
jelent ma, 2016. Magyarországán az 1956-os nemzeti forradalom és szabadságharc? Szólaltassanak
meg embereket, függetlenül életkoruktól és attól, hogy átélték-e a forradalmi napokat vagy nem, és
attól is függetlenül, hogy a megszólalók a barikád egyik vagy másik oldalán álltak. Mutassák be a
kiváltó okokat az egyes emberek szemszögéből; hogy a forradalmat átélőket mi indította, netán mi
kényszerítette, vagy éppen mi volt az az élethelyzet, amelynek következtében a barikád egyik, vagy
másik oldalára kerültek, vagy önként is szerepet vállaltak. Örökítsék meg azok történetét, akik már
nincsenek köztünk, találjanak olyan tanúkat, akik élnek még ma is, és szólaltassanak meg olyanokat is,
akik hozzátartozóiktól, ismerőseiktől hallottak az ötvenhatos eseményekről. Írjanak azokról, akik
börtönbe kerültek, vagy hóhér kezére, akik külhonba menekültek, akik ma szegénységben, esetleg testi
fogyatékossággal, betegen élnek – vagy épen és egészségesen, kedvező körülményeket élvezve.
Felhasználható – természetesen forrásmegjelöléssel – mindenféle írásos és egyéb anyag,
képek, dokumentumok, továbbá túlélők, hozzátartozók elbeszélései és saját kutatási eredmények. A
téma kidolgozható egyénileg, vagy csoportosan.
A pályázat címe: Mit jelent ma 1956?
A pályázatra jelentkezni a mavsz@t-online.hu illetve a szieberth.istvan@tonline.hu e-mail címeken
lehet, a jelentkezésről visszaigazolást küldünk. A dolgozatokat 2016. szeptember 30-ig e-mailen és
nyomtatott formában a Magyar Állatorvosok Világszervezete 1052 Budapest, Semmelweis Ignác utca
1/3. címre kell eljuttatni.
Az írás nyelve magyar, terjedelme ne haladja meg az A4-es papíron, 14 pontos betűvel írt 20
oldalt. A beküldött anyagokat történészekből, irodalmárokból, a témakörrel foglalkozó újságírókból
álló zsűri értékeli és rangsorolja.
Pályadíjak:
I. díj 150 000 Ft
II. díj 100 000 Ft
III. díj 50 000 Ft
A díjak mértéke időközben változhat – tervezzük a kategóriánkénti díjazást – a beérkező pályázati
támogatásoktól függően. További tájékoztatás kérhető dr. Szieberth Istvántól (+36-30-231-1652
telefonon), vagy a megadott e-mail címen. Honlapunk: http://www.mavsz.com, a pályázattal
kapcsolatos ismeretek a főoldal Múzeum 56 soron találhatóak.

A Kar pályázatai
1. A szegedi Kristó Gyula Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet a 2016. évi Kristó Gyula-díj
elnyerésére. Pályázhat a középkori magyar históriában érdekelt tudományok (történelem, történeti
segédtudományok, régészet, történeti névtan, forráskutatás) témakörében a Szegedi Tudományegyetem
fiatal (35 év alatti, ill. 35. életévét a pályázat évében betöltő) oktatója, kutatója. A Kuratórium azon
fiatal szakemberek pályázatát várja, akik a pályázat évében, ill. az azt megelőző naptári években
kiemelkedő tudományos munkát végeztek (PhD-disszertáció megvédése; önálló tudományos
szakkönyv megjelentetése, ill. jelentős szakcikkek, tanulmányok publikálása). A pályázat beérkezési
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határideje folyó év szeptember 15-e. Cím: Kristó Gyula Alapítvány Kuratóriuma, SZTE Történeti
Segédtudományok Tanszék. 6722 Szeged, Egyetem u. 2. III. em. A küldemény borítójára írják rá:
Pályázat. A pályázatnak tartalmaznia kell egyrészt egy rövid írásbeli nyilatkozatot, amelyben a pályázó
bejelenti, hogy megpályázza a Kristó Gyula-díjat, másrészt ezzel együtt be kell nyújtani azt a
szakmunkát (PhD-értekezést, ill. szakkönyvet vagy tanulmányokat), amivel a pályázó a díjat
megpályázza. Végül csatolni kell egy rövid szakmai önéletrajzot publikációs jegyzékkel együtt,
különös tekintettel a pályázati kiírás feltételeire, s meg kell adni az elérhetőségi lehetőségeiket is (cím,
telefon, fax, email stb.).
Makk Ferenc s.k.
egyetemi tanár
a Kuratórium elnöke
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Aktuális pályázatok határidő-táblázata
Határidő
2016. jún. 27.
2016. szept. 15.
2016. szept. 30.
2016. okt. 10.
2016. okt. 31.
2016. nov. 30.
2017. márc. 15.

Meghirdető
EMMI
SZTE BTK
MAVSZ
Fulbright
CEEPUS
Ceepus
EEM

A pályázat célja, címe
Új Nemzeti Kiválóság Program
Kristó Gyula-díj
Mit jelent ma 1956?
Oktatói/kutatói ösztöndíjak
Mobilitás
Mobilitás freemover
Nemzet Fiatal Tehetségei

Megjelenés helye
Kurír 324.
Kurír 324.
Kurír 324.
Kurír 320.
Kurír 318.
Kurír 318.
Kurír 322.

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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