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Hírek, információk
1. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara mély fájdalommal tudatja, hogy Prof.
Dr. Anderle Ádám nyugalmazott egyetemi tanár, professor emeritus, a Bölcsészettudományi Kar
Hispanisztika Tanszékének alapítója és volt vezetője, az MTA Doktora, történész, életének 74.
évében elhunyt.
Halálával a magyar hispanista történeti kutatások nemzetközi hírű, világszerte elismert
iskolateremtő tudósa, az egyetemes történeti oktatás meghatározó tanáregyénisége távozott
körünkből, aki hallgatók tömegeit indította el a tanári és tudósi pályán.
Temetése 2016. december 5-én volt a Kiskundorozsmai Temetőben.
Dr. Anderle Ádám professzort a Szegedi Tudományegyetem saját halottjának tekinti. Emlékét
kegyelettel megőrizzük.
2. A Kari Tanács 2016. október 27-én megtartott 2016/2017. tanévi I. rendes Kari
Tanácsülésének határozatai:
A Kari Tanács titkos szavazással (16 igen, 1 nem, 1 tartózkodom) támogatja a Professor Emeritus
kitüntető cím 2016. december 1-jei kezdőnappal történő adományozását Prof. Dr. Karsai
László, a Jelenkortörténeti Tanszék nyugállományba vonuló egyetemi tanára számára. (51/2016.)
A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (18 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja:
– a Filmtudomány mesterképzési szak indítását az SZTE Bölcsészettudományi Karán.
(52/2016.)
– a Filmtudomány mesterképzési szak indításához kapcsolódóan az ÁJTK és a BTK közötti
Oktatási Együttműködési Megállapodás kötését. (53/2016.)
– a Balti-finn nyelvek és kultúrák új alapszakos specializáció indítását az SZTE
Bölcsészettudományi Karán. (54/2016.)
– támogatja a Kreatív írás új alapszakos specializáció indítását az SZTE Bölcsészettudományi
Karán. (55/2016.)
A Kari Tanács nyílt szavazással (12 igen, 2 nem, 3 tartózkodom) támogatja, hogy a Kari Tanács
fogadjon el ajánlást a Karon irányadó oktatói minimális heti óraterhelésről. (56/2016.)
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A Kari Tanács nyílt szavazással (11 igen, 3 nem, 4 tartózkodom) elfogadja a Karon irányadó
oktatói minimális heti óraterhelésre vonatkozó ajánlást az alábbiak szerint:
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(57/2016.)
A Kari Tanács nyílt szavazással (4 igen, 5 nem, 8 tartózkodom) nem támogatja, hogy az eredeti
(kiküldött) előterjesztésben megfogalmazott egy oktatóra jutó heti óraszám képezze az egy szakra
jutó százalékos arányszám kiszámolásának egyik szempontját.
Ezzel a Kari Tanács az 57/2016. sz. határozatban ajánlásként megfogalmazott, Karon irányadó
oktatói minimális heti óraterhelés figyelembevételével megállapítandó egy oktatóra jutó
kapacitáskihasználtság szempontként való figyelembevételéről döntött. (58/2016.)
A Kari Tanács nyílt szavazással (15 igen, 1 nem, 1 tartózkodom) támogatja, hogy a kari oktatási
sajátbevételek egységek között szétosztandó részét illetően az egy szakra jutó százalékos
arányszám kiszámolásának alapja az alábbiak szerint történjen:
- az 57-58/2016. sz. határozatok szerint módosított 1. szempont, továbbá az eredeti előterjesztés
szerinti további három szempont (1. egy oktatóra jutó, az 57/2016 határozat szerint Karon
irányadó oktatói minimális heti óraterhelés alapján megállapítandó kapacitáskihasználtság, 2.
egy oktatóra jutó hallgatók száma, 3. egy oktatóra jutó vizsgázók száma, 4. szakdolgozat
vezetési teher) helyett
- a 2-3. szempont összevonásával és átlagolásával három szempont (1. egy oktatóra jutó, az
57/2016 határozat szerint Karon irányadó oktatói minimális heti óraterhelés alapján
megállapítandó kapacitáskihasználtság, 2. egy oktatóra jutó hallgatók számának + egy oktatóra
jutó vizsgázók számának átlaga, 3. szakdolgozat vezetési teher) figyelembevételére kerüljön
sor 1/3-1/3-1/3 súlyozással. (59/2016.)
A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja a BTK
egyes képzései tanterveinek módosítását az alábbiak szerint:
• Anglisztika BA magyar nyelven (levelező, nappali) és angol nyelven
• Germanisztika német szakirány BA magyar nyelven (levelező, nappali) és német nyelven
• Kommunikáció- és médiatudomány BA
• Régészet BA
• Choreomundus MA angol nyelven
• Elméleti nyelvészet MA
• Kommunikáció- és médiatudomány MA
• Könyvtártudomány MA
• Kulturális örökség tanulmányok MA
• Régészet MA
(60/2016.)
A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodom):
– elfogadja a 2016. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban meghirdetendő önköltségi
összegekre vonatkozó javaslatot. (61/2016.)
– támogatja az ÁOK-BTK között az „Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus” képzés
tárgyában létesült együttműködési megállapodás elfogadását. (62/2016.)
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3. A Kari Tanács 2016. november 14-én megtartott 2016/2017. tanévi „email szavazásának”
határozatai:
A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja:
– a rövid ciklusú osztatlan filozófiatanár képzésnek a Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán történő nyilvántartásba vételét a hasonló, kifutó mesterszintű
tanárszak bázisán. (63/2016.)
– a rövid ciklusú osztatlan pedagógiatanár képzésnek a Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán történő nyilvántartásba vételét a hasonló, kifutó mesterszintű
tanárszak bázisán. (64/2016.)
4. A Kari Tanács 2016. december 5-én megtartott 2016/2017. tanévi „email szavazásának”
határozatai:
A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (19 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja:
– a Tudománykommunikáció a természettudományban c. szakirányú továbbképzési szak
létesítését és indítását a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. (65/2016. )
– a Tudománykommunikáció a természettudományban c. szakirányú továbbképzési szak
létesítéséhez és indításához szükséges alábbi oktatási együttműködési megállapodások
megkötését:
- A BTK (a képzést indító Kar) és az ÁOK között;
- A BTK (a képzést indító Kar) és a GYTK között;
- A BTK (a képzést indító Kar) és a TTIK között.
(66/2016.)
5. Az SZTE BTK diákkörei 1,3 millió Ft támogatásban részesültek az NTP-HHTDK-16 kódjelű
pályázaton. A támogatásból olyan tevékenységeket valósítanak meg, melyek célja a Karon folyó
tehetséggondozás segítése, többek között kari TDK konferencia megrendezésével. Részletek a
http://www.arts.u-szeged.hu/kutatas-tudomany/tudomanyos-diakkor/ntp-hhtdk-16 linken.

Rendezvények, konferenciák, előadások
1. Kárpáti András (SZTE Történelemtudományi Doktori Iskola Antikvitás Program) 2016.
november 15-én Evolution of the Boiotian Shield címmel előadást tartott a Laetae Segetes V.
nemzetközi konferencián (Brno, Masaryk University).
2. A madridi Magyar Nagykövetség meghívására Lénárt András adjunktus (Hispanisztika Tanszék)
november 2-án előadást tartott az 1956-os forradalom nemzetközi visszhangjáról rendezett
nemzetközi konferencián ("1956 - La primera grieta en el bloque soviético / 1956 - Az első repedés
a szovjet blokkon"), valamint a kapcsolódó kerekasztal-beszélgetésen. A konferencia a Magyar
Nagykövetség és a San Pablo Egyetem közös szervezésében jött létre a spanyol fővárosban a Ramón
Areces Alapítvány székházában.
3. November 9-én a Hispanisztika Tanszék szervezésében Szegedre látogatott Gulyás András
diplomata, nagykövet, műfordító. A Kari Konferenciateremben sor került legújabb műfordítása,
Alejo Carpentier Földi királyság című regényének bemutatójára. A beszélgetés résztvevője volt
Horvát János televíziós műsorvezető, volt havannai magyar nagykövet, köszöntőt mondott Julio
César Cancio Ferrer, Kuba Magyarországra akkreditált nagykövete és Kiss Róbert Richárd
főszerkesztő (GloboBook Kiadó).
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4. A Hispanisztika Tanszék, az SZTE Klebelsberg Könyvtár Hispanisztika Gyűjteménye, a Szegedi
Akadémiai Bizottság Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság Modern Filológiai
Munkabizottsága Iberisztikai Munkacsoportja és a barcelonai Ramon Llull Intézet
együttműködésével november 10-én "Húszéves a szegedi katalanisztika: Ramon Llull tiszteletére"
alcímmel megrendezte a VIII. Katalán–Magyar Egyetemi Napot. A Gécseg Zsuzsanna oktatási
dékánhelyettes és a Romanisztika Intézet vezetője, valamint Josep-Anton Fernàndez i Montolí, a
Ramon Llull Intézet lektorátusokért felelős igazgatója által megnyitott rendezvény kettős
évfordulóról emlékezett meg: három katalán nyelvű előadás tisztelgett a 700 éve elhunyt Ramon
Llull, a katalán irodalmi nyelv megteremtője, a katalán kulturális intézet névadója életműve előtt,
majd megnyílt a szegedi katalánoktatás húszéves történetét bemutató, hallgatók által összeállított, a
Klebelsberg Könyvtár támogatásával létrejött kiállítás. A délutáni programban helyet kapott három
magyar nyelvű előadás, valamint egy jelenlegi és volt hallgatóink részvételén alapuló kerekasztalbeszélgetés, este pedig egy koncertre került sor a Millenniumi Kávéházban. A nyitóelőadást Gabriel
Ensenyat Pujol, az Universitat de les Illes Balears oktatója, Ramon Llull elismert szakértője tartotta,
emellett az SZTE, az ELTE és a PPKE katalán témákban jártas oktatói és kutatói előadásaira került
sor.
5. 2016. november 16-án az SZTE Klebelsberg Könyvtárának Átriumában Király Edit (Budapest,
ELTE) tartott előadást "Heimito von Doderer" címmel. Az előadásra a szegedi Osztrák Könyvtár
alapításának 25. évfordulójára rendezett programsorozat részeként, az Osztrák Irodalom és Kultúra
Tanszék, valamint a budapesti Osztrák Kulturális Fórum és a Klebelsberg Könyvtár közös
szervezésében került sor.
6. Csapó Benő, egyetemi tanár, a Neveléstudományi Intézet vezetője 2016. november 9-én
„Tudomány az oktatás szolgálatában: amit most kell megtennünk a jövő iskolájáért” címmel tartott
előadást, amely az MTA Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó rendezvénysorozatának keretében
valósult meg.
7. Csapó Benő és Molnár Gyöngyvér (Neveléstudományi Intézet) „Az értékelésre alapozott
differenciált fejlesztés lehetőségei: a mobil eszközök integrálása a pedagógiai folyamatokba” és „eDia:
technológiai eszközökkel támogatott értékelés az oktatásban” címmel tartott plenáris előadást a 2016.
november 11–12. között megrendezett „Mobil eszközök az oktatásban” konferencián.
8. A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézete és a Magyar Tudományos Akadémia
Pedagógiai Tudományos Bizottsága 2016. november 17–19. között a Szent-Györgyi Albert Agórában
rendezte meg a XVI. Országos Neveléstudományi Konferenciát (ONK). A konferencia elnöke
Zsolnai Anikó, egyetemi tanár és Kasik László, egyetemi adjunktus volt. A konferencián a
Neveléstudományi Intézet oktatói, az Oktatáselméleti és az MTA-SZTE Képességfejlődés
Kutatócsoport munkatársai, valamint a Neveléstudományi Doktori Iskola több hallgatója ismertette
kutatási eredményeit.
9. A Neveléstudományi Doktori Iskola 2016. november 22-én a Magyar Tudomány Ünnepe
alkalmából tartott konferenciát Neveléstudományi kutatás és kutatóképzés az oktatás fejlesztéséért
címmel. A konferencián a Neveléstudományi Intézet oktatói közül Csapó Benő, Csíkos Csaba, Korom
Erzsébet, Molnár Gyöngyvér és Vidákovich Tibor; a Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatói közül
Balázsi Ildikó, Ingo Barkow, Kiss Renáta, Linus Kambeyo, Hódi Ágnes, Orosz Gábor, Pásztor Attila,
Pásztor-Kovács Anita és Wu Hao tartott előadást.
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10. Molnár Gyöngyvér, egyetemi tanár (Neveléstudományi Intézet) korreferálóként vett részt „A
pedagógia új dimenziói” című konferencián 2016. november 29-én.

Könyvespolc
1. Megjelent Priskin Gyula (Ókortörténeti Tanszék) 'The Astral Myth of Osiris: the Decans of Taurus
and Libra' című tanulmánya (Égypte Nilotique et Méditerranéenne 9 (2016), 79-111). Elérhető ezen a
linken: http://www.enim-egyptologie.fr/index.php?page=enim-9&n=7
2. Megjelent az Apertúra új száma. http://uj.apertura.hu/

Tudományos és PhD hírek
1. PhD-védések:
Danka Balázs (nyelvtudomány) PhD-védésére 2016. november 16-án
eredménye: A védés eredménye: 100%
Pál Katalin (irodalomtudomány) PhD-védésére 2016. november 17-én
eredménye: 100%.
Ingo Barkow (neveléstudomány) PhD-védésére 2016. november 21-én
eredménye: 96%
Pásztor Attila (neveléstudomány) PhD-védésére 2016. november 21-én
eredménye: 100%.
Thékes István (neveléstudomány) PhD-védésére 2016. november 23-án
eredménye: 72%.

került sor. A védés
került sor. A védés
került sor. A védés
került sor. A védés
került sor. A védés

2. PhD-szigorlatok:
Tongori Ágota (neveléstudomány) PhD-szigorlatára 2016. november 10-én került sor. A szigorlat
eredménye: 93,3%.
Donauer Emese (filozófiatudomány) PhD-szigorlatára 2016. november 14-én került sor. A szigorlat
eredménye: 73,3%.
Horváth Henrietta (filozófiatudomány) PhD-szigorlatára 2016. november 17-én került sor. A
szigorlat eredménye: 95,5%.
Sántáné Túri Ágnes (nyelvtudomány) PhD-szigorlatára 2016. november 18-án került sor. A
szigorlat eredménye: 100%.
Bodó Katalin (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2016. november 21-én került sor. A szigorlat
eredménye: 100%.
Nemes Krisztina (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2016. november 21-én került sor. A
szigorlat eredménye: 100%.
Marosi Ágnes (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2016. november 21-én került sor. A
szigorlat eredménye: 80%.
Túri Tamás (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2016. november 22-én került sor. A szigorlat
eredménye: 100%.
Bandura Gabriella (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2016. december 22-én 10.30 órai
kezdettel kerül sor Penke Olga egyetemi tanár tanári szobájában.
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3. A Tudományterületi Doktori Tanács ülésére 2016. november 24-én került sor. Határozatai a
következők:
– Új eljárás indítása iránti kérelmet Kovács Anett (történelemtudomány) részéről kiegészítő
anyagok kérésével levette a napirendről.
– Védési bizottság összetételére tett javaslatok közül elnapolta Zeman Ferenc és Nagy Georgina
bizottságának tárgyalását, mert nem érkezett javaslat a Történelemtudományi Doktori Iskola
részéről.
– Maléth Ágnes és Palotás Zsolt esetében kijelölte a bizottság összetételét 6 igen egyhangú
szavazattal.
– Az Egyetemi Doktori Tanács elé terjeszti, majd avatásra javasolta 7 igen egyhangú szavazattal a
következő anyagokat:
Neveléstudomány: Ingo Barkow, Pásztor Attila és Thékes István.
Irodalomtudomány: Molnár Dávid és Pál Katalin.
Nyelvtudomány: Danka Balázs.
– Szigorlati bizottság összetételére tett javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta:
Neveléstudomány: Szabadi Magdolna és Devosa Iván.
– Új törzstag megválasztását az Irodalomtudományi Doktori Iskolába: Szilágyi Zsófia és Hárs
Endre felterjesztését egyhangúlag 7 igen szavazattal támogatta.
– Új programvezető megválasztását az Irodalomtudományi Doktori Iskolába a Német Irodalom
programba Bombitz Attila, a Neolatin programba Kasza Péter felterjesztését 7 igen egyhangú
szavazattal támogatta.
– A Nyelvtudományi Doktori Iskola Professor emeritusi felterjesztését Dr. Kenesei István
professzor úr személyére vonatkozóan 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.
– A Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetői posztjára tett javaslatot, amely dr. Kocsis Mihály
személyére vonatkozott, 7 igen egyhangú szavazattal támogatta.
– Új témavezetők felvételét a Neveléstudományi Doktori Iskolába dr. Rácz Lajos és dr. Kállai Ernő
– személyére vonatkozóan 7 igen egyhangú szavazattal támogatta.
– Új oktató felvételét a Neveléstudományi Doktori Iskolába dr. Jaurikné dr. Gévay Márta
személyére vonatkozóan 7 igen egyhangú szavazattal támogatta.

Pályázatok
1. A Cook Communications és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) a 2016/2017-es tanévben is
ösztöndíjat hirdet Komáromy Gábor emlékére.
A Komáromy Gábor-ösztöndíjat 2010-ben alapította a Cook Communications és az MCC,
ezzel ösztönözve a média kritikus megközelítését, és segítve a gyakorlatorientált újságíróképzést. A
pályázat nyitott minden nappali tagozatos egyetemi vagy főiskolai hallgató számára, képzési területtől
függetlenül. Az ösztöndíj keretében felajánlott pénzügyi támogatás összesen 1200 euró, amelyből a
nyertes pályázó 900 euró ösztöndíjban részesül, munkájához mentori segítséget kap egy tapasztalt,
nemzetközi közegben jártas újságírótól, valamint felvételt nyer az MCC média/kommunikáció
szakirányára. Az MCC Komáromy Gábor Média Könyvtár 300 euróhoz jut könyvek és folyóiratok
beszerzése céljából.
A 2016/2017-es Komáromy Gábor-ösztöndíjat annak a pályázónak ítéli oda a bizottság, aki
véleményük szerint a legvonzóbb projekttervet nyújtja be. A projekttervnek a témakörköz kapcsolódó,
konkrét történet ismertetése is része.
A témakörtől függetlenül (legyen az politika, üzlet, sport, gazdaság, kultúra, tudomány stb.) a
pályázatnak választ kell adnia arra, hogy miért éppen az adott témát szeretné feldolgozni a pályázó,
miért tartja azt fontosnak és aktuálisnak, és miért fogja a történet az olvasókat is érdekelni. A sikeres
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pályázónak egy minimum háromrészes cikksorozatot kell elkészítenie megadott határidőre, magyar és
angol nyelven, amely a magyar és nemzetközi médiában publikálható.
Az ösztöndíjra olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik valamely felsőoktatási intézmény
nappali tagozatos alap- vagy mesterképzésen tanuló hallgatói, illetve kiváló angoltudással
rendelkeznek és elkötelezettek az újságírás iránt. A pályázathoz angol és magyar nyelven kell
benyújtani a pályázó motivációs levelét, önéletrajzát és a tervezett projekt rövid szinopszisát, melynek
az alábbiakat kell tartalmaznia:
– a projekt ismertetését, a történet és a hírérték szempontjából;
– a pályázó által tárgyalandó legfontosabb kérdéseket;
– a három cikk elkészítésének tervezett ütemezését;
– a főbb forrásokat, melyekre a pályázó támaszkodni kíván a munkája során.
A pályázatokat a joe.cook@cook-comm.com és a GKS@mcc.hu email címre kérjük elküldeni. A
pályázatok benyújtásának határideje: 2017. január 5. A beérkezett pályamunkák alapján kiválasztott
pályázók januárban szóbeli interjún vesznek részt, amelyen a bírálóbizottság előtt részletesen kell
bemutatniuk a projekttervüket.
További információk a jelentkezésről az ösztöndíj honlapján találhatók: komaromy.mcc.hu.
2. DUE Tehetségkutató Diákmédia Pályázat 2017 - A DUE Médiahálózat, a diákújságíró egyesület
27. alkalommal kiírt Tehetségkutató Diákmédia Pályázatán bármelyik iskolatípus tanulói,
szerkesztőségei indulhatnak. Pályázni kizárólag saját munkával lehet, a részvétel felső korhatára 25 év.
A pályaműveket a kategóriákon belül három korcsoportban értékelik: általános iskola, középiskola és
felsőoktatás.
A következő kategóriákban lehet nevezni:
Az év diákújságírója: A címre diákújságírók pályázhatnak tényeken alapuló írással, például
tudósításokkal, interjúkkal, riportokkal, vagy publicisztikákkal (jegyzettel, tárcával, karcolattal,
kritikával). Fiktív, irodalmi írásokat – például verset vagy novellát – nem fogadunk el.
Az év diákrádiósa, diákrádiója:
A) Diákrádiós műsorral egyének és szerkesztőségek pályázhatnak. Időtartam 5-15 perc. Tematikus
vagy irodalmi műsorral, magazinnal, riporttal, jegyzettel, interjúval, minihangjátékkal,
dokumentumműsorral, ünnepi műsorral stb. egyaránt lehet pályázni, iskolai ünnepségek rádiós
felvételével, műsorvezetői szöveg nélküli zenés összeállítással azonban nem.
B) Zenei diákrádiós műsorral, összeállítással pályázhatnak zenei műsorvezetők. Időtartam
maximum 15 perc. Az elbírálásnál a műsorvezető személyisége, rádiós megszólalásai, humora
és talpraesettsége, illetve az összeállítás hangzása (szignálok, effektek használata, arányok stb.)
képezi az értékelés alapját.
Mindkét műfaj pályamunkáit kizárólag mp3 formátumban fogadjuk el.
Az év diák-videoújságírója: Egyének és maximum 3-4 fős csapatok pályázhatnak kisfilmmel, klippel
vagy magazinműsorral, legfeljebb 5 perc terjedelemben. A téma szabadon választott az újságírói
műfajok keretén belül. enékhez készített videoklipek, mini játékfilmek nem versenyezhetnek. A
pályaműveket a YouTube-ra kell feltölteni, a pályázatra a linket kell beküldeni.
Az év diáklapja: A 2015/2016-os tanévben megjelenő újságokkal szerkesztőségek pályázhatnak.
Elsősorban a tartalmat bíráljuk el, de figyelembe vesszük a lap küllemét is. Az online pályázati űrlap
kitöltése után a lapokat postán kérjük elküldeni a DUE 1583 Budapest, Pf. 14. címre.
Az év diákfotósa: Bármilyen témájú fotóval és fotósorozattal lehet pályázni, de előnyben részesítjük a
portrékat, szocio- és eseményfotókat, valamint az újszerű megközelítéseket. 2 évnél nem régebbi
felvételeket várunk, elsősorban sajtófotókat, portrékat, reklám-, divatfotókat. A családi képek,
születésnapi zsúron vagy kedvenc háziállatról készült felvételek, emlékképek stb. témájú fotók nem
pályázhatnak. A pályamunkákat kizárólag .jpg formátumban fogadjuk el.
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Kari Kurír 330.
További megkötések: a kép rövidebb oldala minimum 800, max. 3000 pixel legyen; minden
képnek legyen címe; csak fényképezőgéppel készült alkotásokat bírálunk el; manipulált kép
beküldése a versenyből való kizárást vonja maga után (a művészi koncepcióba illő változtatás nem
számít manipulációnak). Egy pályázó legfeljebb 3 pályaművet adhat be. A sorozatok egy
pályaműnek minősülnek, és 2-8 képet tartalmazhatnak. Ebben a kategóriában a művészeti iskolák
fotó szakon tanuló tagjait külön értékeljük.
Az év online diákmédiuma: Egyének és csapatok pályázhatnak önállóan elkészített és működtetett
portálokkal, blogokkal, online iskolaújságokkal vagy magazinokkal. Az elbírálás fő szempontjai az
egyediség és a tartalmi, újságírói színvonal, de hangsúlyt fektetünk az oldal megjelenésére,
használhatóságára is. Blogok esetében csak tematikus, egy adott témával rendszeresen foglalkozó
blogokat várunk, személyes naplókat nem.
Az év mentora: Diákok, diákszerkesztőségek ajánlhatják a díjra – max. 1 oldalas tényszerű,
ellenőrizhető adatokat tartalmazó írásban – a munkájukat kiemelkedően támogató, segítő
pedagógusokat.
A pályázatokat kizárólag elektronikusan lehet beküldeni. A feltöltő felület elérhető 2016.
december 10-től a DUE Médiahálózat honlapján: http://www.due.hu/palyazat
A pályázatok beadási határideje: 2017. március 15., a Magyar Sajtó Napja.
Részletek: http://www.due.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: 2017. január 10.

Aktuális pályázatok határidő-táblázata
Határidő
2017. jan. 5.
2017. márc. 15.
2017. márc. 15.

Meghirdető
Cook/MCC
DUE
EEM

A pályázat célja, címe
Ösztöndíj
Diákmédia Pályázat 2017
Nemzet Fiatal Tehetségei

Megjelenés helye
Kurír 330.
Kurír 330.
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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