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

300. szám

2014. november 3.

Hírek, információk
1. A szenátusi választás I. fordulója (oktató-kutató képviselő jelölése) 2014. október 20-21-22-én, a II.
forduló (oktató-kutató képviselő választása) 2014. október 27-28-29-én zajlott a BTK Dékáni
Hivatalában, az alábbi végső eredménnyel:
Összes szavazat: 88
Érvényes szavazat: 86
Érvénytelen szavazat: 2
Név
Gyenge Zoltán
Csernus Sándor
Gécseg Zsuzsanna
Koszta László

Szavazatok száma
48
17
15
6

A fentiek értelmében a BTK választott szenátusi képviselője az elkövetkezendő négy évben – a dékán
mellett – Gyenge Zoltán dékánhelyettes.
2. A Kari Tanács következő ülését 2014. november 13-án, 10 órakor tartja a Kari Tanácsteremben.

Személyi hírek
1. Katona Tünde egyetemi docens (Germanisztika Intézet), kari TDK titkár és Harsányi Gergő
Szabolcs egyetemi tanársegéd (Pszichológia Intézet), a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának
elnöke Kiváló TDK Szervezői Díj kitüntetésben részesültek. A díjakat Maruzsa Zoltán felsőoktatásért
felelős helyettes államtitkár adta át a „Fókuszban a tudományos műhelymunka. Harmadik országos
TDK-fórum” elnevezésű rendezvényen 2014. október 17-én. A díjat idén összesen kilenc, a hazai
felsőoktatásban dolgozó kolléga kaphatta meg.
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Rendezvények, konferenciák, előadások
1. A Nyelvtudományi Doktori Iskola 2014. november 20-21-én rendezi meg Szegeden a
Nyelvészdoktoranduszok 18. Országos Konferenciáját (LingDokKonf 18.) a BTK Kari
Konferenciatermében. A konferenciára mintegy húsz összefoglaló érkezett az ország hat
nyelvtudományi doktori iskolájából. A konferencia programja és az előadások összefoglalói a
konferencia honlapján (http://nydi.bibl.u-szeged.hu/SZTE_NYDI/LingDok.html) 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, Szécsényi Tibor adjunktus és Nagy Ágoston.
2. A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében, november 20-án (csütörtökön) 14
órai kezdettel kerül sor a Kar négy egyetemi tanárának a bemutatkozó előadására az Auditorium
Maximumban. További információ: http://www.arts.u-szeged.hu/hirek/szte-btk.
3. Mítosz, vallás és egyház Latin-Amerikában címmel Boglár Lajos emlékkonferenciát szerveztek
október 3-án Budapesten a Néprajzi Múzeumban. A nyitóelőadást "A magyar Latin-Amerika
kutatások fél évszázada" témában Anderle Ádám professor emeritus (Hispanisztika Tanszék)
tartotta.
4. Berta Tibor egyetemi docens (Hispanisztika Tanszék) az október 3-4. között az SZTE Juhász
Gyula Pedagógusképző Karán megrendezett „Kommunikáció és kultúra az európai Romaniában”,
III. Nemzetközi konferencián az alábbi előadást tartotta: "Los tiempos verbales compuestos en
versiones ibéricas de la Historia del noble Vespasiano (Az összetett igeidők az "A nemes
Vespasianus történeté"-nek ibériai változataiban)".
5. Lénárt András egyetemi tanársegéd (Hispanisztika Tanszék) "Újrahasznosított propaganda: az
első világháború tanulságainak beépülése a politikai praxisba" címmel tartott előadást Szegeden az
október 8-án megrendezett Szegedi Információtörténeti Műhely: Az első világháború
információtörténetéhez tematikájú konferencián.
Ugyanő október 11-én a Mediterrán Világ Symposium XI.: Eszmék, ideológiák és kulturális
sztereotípiák a Mediterráneumban című veszprémi konferencián az alábbi előadással vett részt: "Az
50-es évek Magyarországának leegyszerűsített képe a Franco-diktatúra kultúrpolitikájában".
6. 2014. október 14-én Budapesten (CEU, Faculty Tower) a Közép-európai Egyetem
Vallástudományi Központja és az SZTE BTK Vallástudományi Tanszéke közös kollokviumot
rendezett "Religious Studies in Hungarian Universities" címmel. A Vallástudomány Tanszék
részéről a következő előadások hangoztak el:
Prof. Máté-Tóth András: Interpreting Religion and Society in Central and Eastern Europe
Porció Tibor: The Testimony of Old Uygur Buddhist Pilgrim-Graffiti
Nagy-Gábor Dániel: Can the Devout Hungarian Roman Catholic Vote for the FIDESZ-KDNP (Alliance
of Young Democrats – Christian Democratic Party) in 2014?
Szilárdi Réka: Questions of Ethno-Nationalism: Identity Match in Contemporary Hungarian Paganism.

7. Csapó Benő egyetemi tanár, a Neveléstudományi Intézet vezetője részt vett az „ATTRACT” projekt
2014. október 16–17-én Luxembourgban rendezett Supervisory Board Meeting-jén és előadást tartott a
Luxembourgi Egyetemen „Challenges to implement technology-based assessments in Hungary: From
diagnostic assessment to high-stakes school-leaving examinations” címmel.
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8. Józsa Krisztián (Neveléstudományi Intézet) részt vett a Critical Questions in Education című
konferencián (Louisville, Kentucky, 2014. október 13–15.), előadásának címe: Preschools and school
readiness in Hungary and the U.S.: Issues related to the motivational aspects of readiness.
9. Molnár Gyöngyvér (Neveléstudományi Intézet) Az óvoda és az iskola feladatai az értelmi
képességek fejlesztése terén című előadással plenáris előadóként vett részt a Tartalmi és szervezeti
változások a köznevelésben. XVI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencián (Hajdúszoboszló,
2014. október 7–9.).
10. Az Európai Unió hetedik keretprogramjának támogatásával megvalósuló, 289085 számú
támogatási szerződésű SAILS (Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science) projekt
2014. október 8-10. között tartotta konzorciumi találkozóját Athénban. Az eseményen részt vettek a
projekt hazai szakmai megvalósítói és a menedzsment képviselői, az SZTE Neveléstudományi Intézet
és az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport munkatársai: Csapó Benő, Csíkos Csaba, Korom Erzsébet,
B. Németh Mária, Pásztor Attila, Molnár Katalin és Gál Zita.
11. Szeptember 3.-5. között Horváth Márta és Katja Mellmann Göttingenben az Alexander von
Humboldt-Alapítvány által támogatott "A narratív motiváció biológiai-kognitív alapjai" című
bilaterális projekt zárásaképp nemzetközi konferenciát szervezett. A konferencián a Germán
Filológiai Intézetből Hárs Endre, Horváth Márta és Szabó Erzsébet vett részt előadással.
12. Az Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék és az SZTE Osztrák Könyvtára szervezésében 2014.
október 16-án "A Glavinic-kód" címmel magyar nyelvű felolvasás és beszélgetés zajlott Thomas
Glavinic műveiről. A beszélgetést Bombitz Attila vezette.
13. 2014. október 17-18-án a Német Nyelvészeti Tanszék és Kispál Tamás szervezésében tartották a
tanulószótárakkal foglalkozó Lexikográfiai Konferenciát Szegeden.

Tudományos és PhD hírek
1. PhD-védések:
Gyöngyössy Orsolya (történelemtudomány) PhD-védésére 2014. október 27-én került sor. A védés
eredménye: 100%
Antoskiv Galina (nyelvtudomány) PhD-védésére 2014. november 12-én 12 órai kezdettel kerül sor
a BTK Kari Konferenciatermében.
Stefuca Viktória (nyelvtudomány) PhD-védésére 2014. november 12-én 15 órai kezdettel kerül sor
a BTK Kari Konferenciatermében.
Sarkadi Bence (irodalomtudomány) PhD-védésére 2014. november 17-én 11 órai kezdettel került
sor a BTK Kari Konferenciatermében.
Veres Magdolna (irodalomtudomány) PhD-védésére 2014. november 17-én 13 órai kezdettel kerül
sor a BTK Kari Konferenciatermében.
Bíró Bernadett (nyelvtudomány) PhD-védésére 2014. november 24-én 11 órai kezdettel kerül sor a
BTK Kari Konferenciatermében.
2. PhD-szigorlatok:
Hadnagy Szabolcs (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2014. október 31-én került sor. A
szigorlat eredménye: 100%
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Horváth Henrietta (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2014. november 13-án 16.15 órai
kezdettel került sor Szőnyi György Endre egyetemi tanár intézetvezetői szobájában.
Magyar Andrea (neveléstudomány) PhD-szigorlatára 2014. november 20-án 10 órai kezdettel kerül
sor Csapó Benő egyetemi tanár tanári szobájában.
3. A Tudományterületi Doktori Tanács 2014. október 29-én tartotta ülését, amelyen a következő
napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:
1. Új eljárás indítása: a Tudományterületi Doktori Tanács 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta
Nagy Georgina, Vér Márton Gergő, Zeman Ferenc Csaba (történelemtudomány) PhD-eljárás
indítása iránti kérelmét és kijelöltek számukra a szigorlati bizottságot.
2. Védési bizottság összetételének elfogadása: a Tudományterületi Doktori Tanács 7 igen egyhangú
szavazattal elfogadta a következő doktorjelöltek védési bizottságára tett javaslatokat Vámos
Hanna (irodalomtudomány), Komlósi Boglárka (nyelvtudomány).
3. Eljárás lezárása: a Tudományterületi Doktori Tanács 7 igen egyhangú szavazattal lezárta a
következő doktorjelöltek PhD-fokozatszerzési eljárását: Devosa Iván (neveléstudomány),
Kovács Norbert (filozófiatudomány), Túri Tímea (irodalomtudomány).
4. Doktori Iskola elnöki teendőiről lemondás elfogadása, új elnök megválasztása.
A Tudományterületi Doktori Tanács 7 igen szavazattal elfogadta J. Nagy László egyetemi tanár
lemondását a Történelemtudományi Doktori Iskola vezetéséről, és ugyancsak 7 igen szavazattal
támogatta az új elnök személyére vonatkozó javaslatot, amely Koszta László személyére
érkezett.
5. Honosítás: a Tudományterületi Doktori Tanács 7 igen szavazattal elfogadta Prókai Katalin
(nyelvtudomány) Phd-fokozat honosítására benyújtott kérelmét.
6. Védések megtárgyalása: a Tudományterületi Doktori Tanács 7 igen szavazattal elfogadta és
továbbításra javasolta Balogh Erzsébet (nyelvtudomány), Bohács Krisztina (neveléstudomány),
Draskóczy Eszter (irodalomtudomány) és Fábiánné Gyöngyössy Orsolya (történelemtudomány)
PhD-anyagát.
7. Egyéb: a Tudományterületi Doktori Tanács 7 igen szavazattal elfogadta a nyelvtudományi
doktori iskola által benyújtott 3 új témakiíró személyére vonatkozó javaslatot.
A következő Tudományterületi Doktori Tanács időpontja 2014. november 26., 14 óra.

Pályázatok
1. OTKA Alapkutatások támogatása – 2015/1 forduló: Az Országos Tudományos Kutatási
Alapprogramok (OTKA) Bizottsága pályázata.
A pályázat célja kiemelkedő eredményeket ígérő alapkutatások, nemzetközileg is elismert
tudományos műhelyek, illetve fiatal kutatók támogatása.
Kizárólag alapkutatási témákkal lehet pályázni. A vezető kutatónak a pályázat beadásának
időpontjában PhD fokozattal (EU-n kívüli országok esetében honosított) kell rendelkeznie és
magyarországi kutatóhelyhez kell kötődnie. Határon túli magyar kutatók magyarországi kutatóhelyhez
regisztrálva nyújthatnak be OTKA pályázatot. Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be
vezető kutatóként és egyszerre maximum két OTKA által támogatott kutatásban lehet kutatásvezető.
Ha a pályázó vezető kutatóként egyidejűleg MTA Lendület pályázatot és OTKA pályázatot is benyújt,
támogatást csak az egyikre kaphat. Egy kutató több pályázatnak is lehet résztvevője, amelyet ezen
hirdetmény alapján nyújtanak be, de a kutatói munkaidő ráfordítás (FTE) értéke az elnyert
pályázatokban együttesen nem haladhatja meg egyik időszakban sem az 1-et. A pályázathoz – éves
bontásban is – csatolni kell a megvalósítandó kutatás programját, pénzügyi tervét, várható
eredményeit, a részt vevő kutatók eddigi tevékenységének leírását. A pályázó kutató(k)nak a
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pályázatban nyilatkozniuk kell az összes érvényben lévő támogatásukról és folyamatban lévő más
pályázataikról is. A 2010-2014. között OTKA-támogatásban részesült pályázóknak a támogatott
kutatásban elért eddigi eredményeit az értékelésnél figyelembe veszik. Az ERC Grant második
fordulójába került pályázat az OTKA pályázathoz mellékelhető. A pályázati feltételeket részletesen a
2015/1 fordulóra vonatkozó Pályázati Útmutató és a benne szereplő „OTKA támogatási szerződések
teljesítésének szabályai” tartalmazzák. Nemzetközi együttműködésekben végzett kutatásokra és
publikációs támogatásra vonatkozó OTKA pályázatok külön pályázati kiírás ban szerepelnek. Az adott
pályázati fordulóban szétosztható teljes támogatási keretösszeg az OTKA költségvetési támogatásának
függvénye.
Pályázni a 2015. évre kialakított elektronikus pályázati felületen lehet, amely a kitöltési
útmutatóval együtt az OTKA honlapján (http://www.otka.hu) várhatóan 2014. december 16-án lesz
elérhető. A támogatott kutatások kezdete – az OTKA költségvetési támogatásának függvényében –
2015. szeptember 1. és 2016. február 1. között lehetséges.
A pályázatot elektronikusan kell benyújtani, és a már benyújtott pályázat kinyomtatott,
aláírásokkal és bélyegzővel ellátott példányát is el kell juttatni az OTKA Irodába. Az elektronikus
példányt az OTKA honlapján közzétett eljárással, az OTKA Irodától kapott felhasználói névvel és
jelszóval lehet benyújtani. Az elektronikus beadásnak, amely csak az intézményi jóváhagyást követően
lesz érvényes, a végső határideje várhatóan 2015. február 3-4. között lesz. A határidőt az egyes
pályázattípusokra az OTKA honlapon közzétett határidő-táblázatban és útmutatóban fogjuk
nyilvánosságra hozni. Minden esetben a határidő az adott nap (közép-európai idő) 17:00 óráját jelenti,
amikor az elektronikus rendszer lezárja a pályázatok fogadását.
A nyomtatott példányt eredeti aláírásokkal, minden más pályázati és egyéb anyagtól
elkülönítve, postán keresztül, ajánlott küldeményként, legkésőbb 2015. február 10-i dátumú
postabélyegzővel feladva kell beküldeni. (Levélcím: 1476 Bp. 100. Pf. 289, Csomagcím: 1093
Budapest Czuczor u. 10.).
A honlapon elektronikusan, kutatói véglegesítés vagy intézményi jóváhagyás nélkül benyújtott,
illetve határidőn túl feladott, valamint a formailag nem megfelelő pályázatok bírálatára nem kerül sor.
A pályázat értékelése az elektronikus példány felhasználásával történik. A pályázatok elbírálása az
OTKA többlépcsős értékelési eljárása (ld. OTKA honlap) szerint történik, várhatóan 2015 júliusában
lezárul. A végső döntést az OTKA Bizottság hozza meg.
Pályázható kategóriák:
I. Kutatási Pályázat: A kutatási pályázatok (K) futamideje legfeljebb 4 év. A kutatási
költségekre megpályázható összeg alsó határa évi minimum 0,5 M Ft. Felső határa nincs, de
megalapozatlan, vagy túlzó költségtervű pályázat nem támogatható.
II. Fiatal Kutatói pályázat: Ezt a pályázati típust, a pályázat beadásának időpontjában PhD
fokozattal rendelkező, 40 év alatti kutató nyújthatja be. (A korhatár emelhető a szülési szabadságon és
a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával (maximum 5 évvel), vagy a kötelező sorkatonai
szolgálat idejével.)
A pályázónak vállalnia kell, hogy ha egyetemi oktató vagy közgyűjteményi/közművelődési
intézmény alkalmazottja, akkor munkaideje 70%-ában, ha főhivatású kutató, akkor munkaideje 80%ában a pályázatban meghatározott feladatok teljesítésén dolgozik. A fiatal kutatói pályázat egyes
kategóriái csak egy alkalommal nyerhetők el.
(A) Fiatal kutatói posztdoktori pályázat (PD): A három formában pályázható posztdoktori (PD)
támogatás céljai (i) fiatal kutatók segítése önálló tudományos programjuk elindításában, (ii) külföldről
hazatérők itthoni munkakezdésének segítése, (iii) OTKA által már támogatott, kiemelkedően sikeres
projektekben fiatal kutatók részvételének biztosítása. Posztdoktori pályázatot PhD fokozatot 8 éven
belül szerzett kutató adhat be. (A PhD megszerzését követő 8 év időszak a szülési szabadságon és a
főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával (maximum 5 évvel), vagy a kötelező sorkatonai
szolgálat idejével emelhető.) PD támogatásban részesülő pályázó – a támogatás utolsó félévét
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leszámítva – nem lehet vezetője jelentősebb kutatási (pl. OTKA K, OTKA NN, MTA LENDÜLET)
pályázatnak.
Támogatás igényelhető:
(PD-1) önálló, ígéretes önálló kutatási projektre maximum 3 évre, alsó határa évi 0,5 M Ft,
felső határa átlagosan évi 3 M Ft, amely egy adott évben nem haladhatja meg az 5 M Ft-t, vagy
(PD-2) a pályázó posztdoktori teljes idejű alkalmazására maximum 3 évre (a munkabér havi
összege bruttó 300 ezer Ft és törvényben meghatározott járulékai), vagy
(PD-3) önálló kutatási projektre és teljes idejű alkalmazásra együttesen, maximum 3 évre,
átlagosan évi 3 M Ft kutatási projektre (amely egy adott évben nem haladhatja meg az 5 M Ft-t),
valamint havi bruttó 300 ezer Ft munkabérre és járulékaira. Jelentős eszköz vagy műszerbeszerzés
esetén a PD-1 és PD-3 pályázatok által megpályázható kutatási összeg felső határa átlagosan (a
munkabéren felül) évi 4 M Ft lehet, ebben az esetben a többlet kizárólag az első évben beszerzett
anyagra, eszközre, műszerre tervezhető.
Az OTKA szabályai szerint egy kutató egy-egy alkalommal nyerhet el fiatal kutatói projekt
(PD) támogatást és posztdoktori álláspályázatot, tehát e pályázati fordulóban csak az kaphat kutatási
támogatást (PD-1 és PD-3), aki a doktori fokozat elnyerése óta még nem volt OTKA által támogatott
kutatás vezetője, és csak az nyerhet posztdoktori alkalmazást (PD-2 és PD-3), aki korábban még nem
nyert OTKA posztdoktori (PD) álláspályázatot. Azok a pályázók, akik korábban az MTA Posztdoktori
Kutatói Program keretében pályázatot nyertek, vagy 2014-ben MTA Posztdoktori pályázatot nyújtanak
be, pályázhatnak és nyerhetnek OTKA PD-1 típusú pályázatot. Az MTA Posztdoktori és az OTKA
PD-2 és PD-3 támogatott kutatások között nem lehet időbeli átfedés. Ha egy pályázó egyidejűleg
pályázik MTA Posztdoktori és OTKA PD-2 vagy PD-3 típusú támogatásra, és mindkettőt elnyeri,
nyilatkoznia kell, hogy melyik nyertes pályázatot kívánja igénybe venni.
További információ: http://www.otka.hu
2. Hogyan valósulnak meg a Magyarországnak 2014-ben tett EU ajánlások? – egyetemi/főiskolai
hallgatók tanulmányírása. Van véleményed a minket körülvevő világról? Van olyan hazai
szakpolitikai (pl. gazdaságpolitika, szociálpolitika, oktatás, energia/klíma, foglalkoztatás stb.) terület,
amely különösen érdekel? Az Európai Bizottság kíváncsi a véleményedre!
Pályázni egy lehetőleg nem több mint 5000 szavas, indoklással ellátott dolgozat beadásával
lehet az alábbi témakörökben:
1. Valamely (a hétből egy terület) 2014-es EU ajánlás eddigi megvalósulásának és a vonatkozó
kilátásoknak a vizsgálata
vagy
2. A tagállamoknak tett ország-specifikus ajánlások megvalósítása tapasztalatai, korlátai,
ösztönzésének lehetőségei, az Európai Szemeszter 2011-es elindítása óta nyert tapasztalatok
alapján
Az ideális pályázat hivatkozik a forrásokra és irodalomjegyzék kíséri.
Mit lehet nyerni?
1. helyezett:
– 5 hetes gyakorlat az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletén (fizetetlen)
– 2 napos brüsszeli tanulmányút az Európai Bizottságnál
2-3. helyezettek:
– 2 napos brüsszeli tanulmányút az Európai Bizottságnál
Pályázhat bárki, aki BA, MA, illetve osztatlan képzésben vesz részt Magyarországon, a 2014/2015-ös
tanév őszi félévére beiratkozott (akár nappali, akár levelező tagozaton).
A pályázatodat 2014. december 1-jén éjfélig várjuk a Comm-Rep-BudPolitical@ec.europa.eu e-mail címre a függelékben található kitöltött adatlappal, valamint egy
maximum 100 szavas absztrakttal együtt. A tanulmányt tartalmazó fájlban a saját név kérjük,
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semmilyen formában ne szerepeljen, csak azt a jeligét tüntesd fel a címlapon, amit az adatlapon is
megadtál!
A pályázatokat az Európai Bizottság szakértőiből álló bírálóbizottság értékeli. A
bírálóbizottság fenntartja a jogot, hogy – a pályaművek minőségére figyelemmel – egyes helyezéseket
ne ítéljen oda vagy több helyezettet javasoljon díjazásra.
További információ: http://ec.europa.eu/hungary/business-funding/tenders/20140916_hu.htm
3. Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez
közeledő hallgatókat, hogy szakdolgozatuk, illetve diplomamunkájuk témájának szellemitulajdonvédelmi vonatkozásait feltérképezzék. A pályamű írása közben a hallgatók megismerhetik a
szellemitulajdon-védelem elméleti alapjait, és betekintést kaphatnak eszközrendszerének gazdasági és
jogi jelentőségébe gyakorlati oldalról is. A pályázat megírását a hivatal szellemitulajdon-védelmi
képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja.
A pályázaton azok a felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók vehetnek részt,
akik a 2014/15 tanév őszi félévének végén fejezik be tanulmányaikat.
A pályázati szándék regisztrálásának határideje: 2014. november 17. Az elkészült pályázatok
leadási határideje: 2015. március 3.
A pályázók négy kategóriában indulhatnak három díjért, melyek értéke 150, 125 és 100 ezer
forint. Bővebb információ és részletes pályázati kiírás elérhető az SZTNH honlapján:
http://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/ujdp_palyazati_felhivas_2015_osz_teljes_1.pdf

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: 2014. november 18.

Aktuális pályázatok határidő-táblázata
Határidő
2014. nov. 15.
2014. nov. 15.
2014. nov. 17.
2014. nov. 28.
2014. dec. 1.
2014. dec. 1.
2014. dec. 15.
2015. feb. 10.

Meghirdető
FMK
DAAD
SZTNH
Hankuk Idegenny. E.
Visegrádi Alap
EB
AIDA
OTKA

A pályázat célja, címe
József Attila irodalmi pályázat
Ösztöndíjak
Ujvári János diplomadíj
Ösztöndíj
Small Grants
Tanulmányírás
Vendégkutatói felhívás
Alapkutatások

Megjelenés helye
Kurír 298.
Kurír 299.
Kurír 300.
Kurír 297.
Kurír 290.
Kurír 300.
Kurír 298.
Kurír 300.

Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos

OTKA
OTKA
Tempus Közalapítvány
Kanadai Nemzetk. FÜ

Kiadástámogatás
Alapkutatások támogatása
Comenius, Pestalozzi
Utazástámogatás

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