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Személyi hírek
1. Kérchy Anna (Angol Tanszék) elnyerte 3 évre az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját „A
Viktoriánus fantasztikum posztmodern konfigurációi. Lewis Carroll képszövegvilágainak
metamediális aspektusai” című pályázatával.

Rendezvények, konferenciák, előadások
1. Fenyvesi Anna (Angol Tanszék) részt vett a lengyelországi Wilamowicében 2014. június 11-13án rendezett "Endangered Languages" konferencián, és "Language revitalization in the digital age:
Supporting speakers of endangered Finno-Ugric minority languages in Russia" címmel tartott
elõadást; 2014. június 28-július 3 között pedig az oroszországi Jakutföldön (Szaha Köztársaság)
szerepelt "Multilinagualism and linguistic minorities in the digital sphere" c. elõadásával az
UNESCO IFAP (Information For All; Információ Mindenkinek) programja szervezésében tartott
"3rd Conference on Linguistic and cultural diversity in cyberspace" konferencián a magyar
UNESCO Bizottság küldötteként.
2. A Hispanisztika Tanszék oktatói, Csikós Zsuzsanna egyetemi docens „Figuras femeninas en la
narrativa de Carlos Fuentes” címmel, Berta Tibor egyetemi docens pedig „Lengua y sociedad. La
cuestión de la visibilación lingüística de la mujer en el mundo hispano” címmel tartott előadást a
"Retratos de mujer en Hispanoamérica: perspectivas literarias y lingüísticas" című nemzetközi
konferencián Nagyváradon 2014. május 30-án.
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Könyvespolc
1. Megjelent Lénárt András egyetemi tanársegéd (Hispanisztika Tanszék) két tanulmánya:
- "Un golpe de cine. La reacción cinematográfica a los sucesos de Chile de 1973"
In: Iberoamericana Quinqueecclesiensis 12. 2014. 67-77.
- "A Budapest-Barcelona tengely. Magyar témák a spanyol filmekben" In: Filmvilág, 2014/06,
26-29.

Pályázatok
1. A Japán Tanulmányok Nemzetközi Kutató Központ (International Research Center for Japanese
Studies, Nichibunken) pályázati felhívást tett közzé a 2016-2017-es akadémiai évre vendégkutatói
pozíciók betöltésére.
A megadott kutatási területeken várják azon vendégkutatók jelentkezését, akik a 2016
áprilisától 2017 márciusáig terjedő időszakban, egy általuk kialakított éves kutatási programon
kívánnak dolgozni egy általuk vezetett kutatócsoporttal. Várhatóan két vendégkutató támogatására
kerül sor.
Pályázni 2014. október 30-ig lehet, a pályázat eredményéről 2015. március 31-ig értesítik a
pályázókat. További információk: Visiting Research Scholar (Team Research Organizer) 2016-2017.
http://research.nichibun.ac.jp/en/employment/team.html, http://www.nih.gov.hu.
2. Az ERSTE Alapítvány pályázatot hirdet olyan közép-, kelet-és délkeleteurópai aktív kutatók,
tudósok és szakemberek számára, akik a gazdasági és szociális demográfiai változások témájában
kutatnak. A kutatás témája: Diaszpórák, a nemzetállamok és a többségi társadalmak Közép-és KeletEurópában.
A pályázat célja és kérdései:
– Hogyan kezelik, és hogyan viszonyulnak a közép- és kelet-európai befogadó országok a náluk
letelepedőkhöz, a különböző diaszpórákban élőkhöz?
– Hogyan kapcsolódnak a Közép- és Kelet Európa országai a velük szomszédos országok
diaszpórában élő csoportokhoz és a saját emigráltjaikhoz? Milyen összefüggések vannak a két
csoport között?
– Hogyan viszonyulnak a bevándorlók a kormányokhoz?
– Milyen pozitív és milyen negatív szerepeket töltenek be az emigránsok a befogadó országban és
milyet a saját hazájukban?
– Milyen mértékben lehet a változás előszeleként tekinteni rájuk?
– Tudnak-e a jelenlegi közép- és kelet-európai bevándorlási programok követendő gyakorlatként
szolgálni más országok számára?
– Milyen az interakció a többségi társadalom és a bevándorlók, emigráltak között?
– Milyen szerepet játszanak az emigránsok a közép- és kelet-európai országok kiépítésében?
– Hogyan járul hozzá a nemzetközi migráció a gazdasági és a társadalmi átalakulásokhoz, az
átalakulási folyamatokhoz Közép- és Kelet Európában?
– Hogyan tud a privát szektor (a nonprofit szervezetekkel együtt) hozzájárulni a migránsok
támogatásához és a származási országok segítéséhez?
– Milyen szerepet játszik és játszhat az EU a közép- és kelet-európai országok fejlődési
potenciáljának migránsaik általi hasznosítására?
– Milyen normák, hiedelmek és gyakorlatok léteznek a Közép- és Kelet Európában élő
diaszpórákról?
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Pályázhatnak azok a kutatók, tudósok és szakemberek, akik Kelet-és Közép-Európában élnek és
behatóan ismerik vagy foglalkoznak a gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatokkal. Elkötelezettek
a diaszpóra és a nemzetközi migráció téma iránt, és/vagy a migráció politikai összefüggéseivel a
régióban elméleti vagy gyakorlati módon.
A kutatási javaslatoknak nem csak a lehetőségeket kell felmutatniuk, de a felmerülő
kihívásokra lehetséges javaslatokat is tehetnek. Ahol van rá mód, ott a kutatás eredményeinek
iránymutatást is kell adnia a jövőre nézve.
Az ösztöndíj tartalma:
– Anyagi támogatás egy éven keresztül a kutatáshoz (Adminisztratív költségekre és egyéb kutatást
segítő kiadások fedezésére összesen 12 000 euró nyerhető el negyedéves bontásokban.)
– Meghívást tudományos konferenciákra
– Releváns, szakmai kapcsolathálózatot
– Meghívást számos belső eseményre, műhelymunkákra, továbbképzésekre és egyéb
rendezvényekre
– Kutatás eredményeinek publikálását és további megjelenéseket
Pályázati anyagok leadása: https://apply.erstestiftung.org/fellowship.
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 24.
Pályázat és a kutatás nyelve: angol
A benyújtott pályázatok értékelése: A kutató ösztöndíjasok kiválasztása a leadott kutatási
tervek alapján, versenyszerűen történik. Az akadémikusból, tudósokból és további szakemberekből
álló zsűri értékeli a pályázati anyagokat és a legjobbakat interjúkon is meghallgatják az ösztöndíjra
jelentkezőket.
A kutatási eredmények időszerű és megalapozott gyakorlati alapjai lehetnek a későbbi
tervezési és döntéshozói folyamatokban nem csak a civil társadalom és az üzleti szféra részére, de a
segítik majd az ERSTE Alapítvány munkáját is a közép-kelet európai régióban.
A pályázatok elkészítésével kapcsolatos további kérdések esetén további felvilágosítás:
socialresearch@erstestiftung.org
3. A szöuli Hankuk Idegennyelvi Egyetem Nemzetközi Diplomáciai Ösztöndíjprogramjának keretében
ösztöndíjakat ajánl fel külföldi hallgatók részére alapképzésre a 2015-ös tanévtől kezdődően.
Magyarország részéről 3 fő vehet részt a programban, Magyarország Koreai Nagykövetségének
ajánlásával.
Elérhető képzések:
A program keretében az egyetem bármely alapképzésére lehet jelentkezni (kivétel az Oktatási Tanszék
és a Nyelvtudományi és Diplomáciai Tanszék képzései). Az elérhető képzésekről a
http://international.hufs.ac.kr/ és a http://www.hufs.ac.kr oldalakon lehet tájékozódni.
Képzések időtartama:
– teljes alapképzés: 4 év
– részképzés másodévesek részére („Sophomore Transfer”): 3 év
– „junior” részképzés (Junior Transfer): 2 év
A jelentkezés feltételei:
– legalább középiskolai végzettség (minimum 80%-os eredménnyel)
– a jelentkező, illetve szülei nem koreai állampolgárok
– jó mentális és fizikai kondíció
– részképzés esetén minimum egy év egyetemi tanulmányokat elvégzett hallgatók
– megfelelő anyagi források a szállás és ellátás biztosítására a tanulmányok során
– Magyarország Szöuli Nagykövetségének ajánlása
– koreai nyelvű oktatás esetén megfelelő koreai nyelvtudás (TOPIK minimum 3. szint)
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– angol nyelvű szak esetén megfelelő angol nyelvtudás (TOEFL minimum 80 pont; IELTS
legalább 5.5; TEPS minimum 550/ FLEX legalább 651)
A Hankuk Nemzetközi Egyetem a kiválasztott hallgatók részére ösztöndíjat biztosít (a teljes BA/BSc
képzésre 4 év, a részképzésre típustól függően 2 vagy 3 év időtartamban). Az ösztöndíj biztosításának
feltétele a hallgató jó tanulmányi átlaga (2.5/4.5 átlagú GPA). A program keretében a hallgatók részére
biztosítják a jelentkezés, beiratkozás költségeit, valamint a tandíjat. A szállás és ellátás költségeit a
hallgató fedezi.
Jelentkezések beadásának időpontja: 2014. szeptember 29 – november 28.
A jelentkezéssel kapcsolatos további információk a http://international.hufs.ac.kr/ oldalon az
„Admissions” menüpont alatt a „How to apply” pontban érhetők el.
A személyes interjú és a végleges döntés időpontját a későbbiek folyamán teszik közzé. Az
orientációs időszakra várhatóan 2015. február végén kerül sor, a tanév 2015. március 2-án kezdődik.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
– az adott ország nagykövetségének ajánlólevele
– kitöltött jelentkezési lap (1. számú űrlap)
– motivációs levél és tanulmányi terv (2. számú űrlap)
– középiskolai tanár vagy egyetemi professzor ajánlólevele (3. számú űrlap)
– pénzügyi tanúsítvány (4. számú űrlap)
– beleegyező nyilatkozat a tanulmányi eredmények igazolásához
– a koreai migrációs be- és kilépő vizsgálati beleegyező nyilatkozat
– középiskolai tanulmányi eredmények hiteles másolata (hiteles angol vagy koreai másolat)
– középiskolai érettségi bizonyítvány (hiteles angol vagy koreai másolat)
– útlevél fénymásolata
– szülők útlevelének fénymásolata (vagy egyéb hivatalos dokumentum, amely igazolja a szülők
állampolgárságát)
– hivatalos dokumentum, amely igazolja a jelentkező és szülei közötti kapcsolatot
– koreai nyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány másolata
– angol nyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány másolata
Részképzésre jelentkező hallgatók továbbá az alábbi dokumentumokat kötelesek benyújtani:
– az index hitelesített másolata
– hivatalos iskolalátogatási igazolás
A dokumentumokat eredeti formájukban kell beküldeni, minden esetben csatolva a hitelesített angol
vagy koreai fordítást. A hivatalos dokumentumok másolatát az adott országban működő Koreai
Nagykövetség által is hitelesíttetni kell. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A beküldött dokumentumokat a
jelentkezők nem kapják vissza.
A jelentkezéseket az alábbi címre kell beküldeni: Office of International Student Services, Hankuk
University of Foreign Studies, 270 Imun-dong, Dongdaemun-gu, Seoul, 130-791, Korea
További információ:
• Ms. Keehye SHIN, koordinátor
E-mail: kayshine@hufs.ac.kr
Cím: Office of International Student Services, Hankuk University of Foreign Studies, 107
Imun-ro, Dongdaemun-gu, Seoul 130-791, Korea
Telefon: 82-2-2173-2068, Fax: 82-2-2173-2877
• http://international.hufs.ac.kr/
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Aktuális pályázatok határidő-táblázata
Határidő
2014. .aug 24.
2014. .szept 1.
2014. .szept 11.
2014. .szept 12.
2014. szept. 15.
2014. okt. 5.
2014. okt. 13.
2014. okt. 30.
2014. nov 28.
2014. dec. 1.

Meghirdető
Erste Alapítvány
Visegrádi Alap
MSCA
SZTE BTK
Visegrádi Alap
Rákóczi Szövetség
Fulbright
Japán Tanulm. NKK
Hankuk Idegenny. E.
Visegrádi Alap

A pályázat célja, címe
Pályázat
Small Grants
Egyéni ösztöndíjak
Kristó Gyula-díj
Standard Grants
Ösztöndíj
Ösztöndíjak
Ösztöndíj
Ösztöndíj
Small Grants

Megjelenés helye
Kurír 297.
Kurír 290.
Kurír 293.
Kurír 296.
Kurír 290.
Kurír 296.
Kurír 292.
Kurír 297.
Kurír 297.
Kurír 290.

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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