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Hírek, információk
1. Kiemelt minősítést kapott a Szegedi Tudományegyetem, melyen kívül 2013 és 2016 között a
Debreceni Egyetem és Eötvös Loránd Tudományegyetem viselheti még ezt a rangot.
A február 5-i kormányhatározat alapján a kiemelt felsőoktatási intézmény minősítés azon
felsőoktatási intézménynek adható, amely több tudományterületen olyan képzési és kutatási
kapacitásokkal, valamint tudományos eredményekkel rendelkezik, amelyekre alapozva az intézmény a
nemzetstratégiai célok megvalósításában jelentős szerepet tölt be, és a nemzetközi felsőoktatási
rangsorokban jelentős előrelépésre képes, továbbá a nemzetközi hallgatói mobilitásban való részvétele
kiemelkedő.
A kiemelt felsőoktatási intézmény cím emellett a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
törvénynek megfelelően, nemzetközi szerződés alapján alapított vagy nemzetközi szerződés által
működésében szabályozott felsőoktatási intézménynek is adható, ha nemzetközi szerepe kiemelkedő,
továbbá Magyarország részvételével zajló stratégiai együttműködések partnerintézménye vagy
legalább három európai egyetemi szövetség tagintézménye.
Az első szempont alapján legfeljebb három, a másik két szempont alapján együttesen
legfeljebb további három intézmény rendelkezhet minősítéssel egyidejűleg egy minősítési időszakban.
2. A 2012. évi BTK Kari Tanácsi Választásának végeredménye, mely a 2012. december 11-12-13án lezajlott választás és a megbízások elvállalását követően 2013. február 5-én az egyenlő
szavazatszámot kapott póttagok közötti sorsolás eredményeképpen alakult ki:
Angol-Amerikai Intézet
Tag: Szőnyi György Endre
Póttagok:
1. póttag
Sávai-Matuska Ágnes
2. póttag
Annus Irén
3. póttag
Barát Erzsébet
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Germán Filológiai Intézet
Tag: Horváth Géza
Póttagok:
1. póttag
Vargáné Drewnowska Ewa
2. póttag
Hárs Endre
3. póttag
Bombitz Attila
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Tagok: Fogarasi György, Sághy Miklós
Póttagok:
1. póttag
Szilasi László
2. póttag
Virág Zoltán
3. póttag
Szajbély Mihály
4. póttag
Zsigri Gyula
5. póttag
Font Zsuzsanna
6. póttag
Labádi Gergely
Neveléstudományi Intézet
Tag: Vidákovich Tibor
Póttagok:
1. póttag
Csíkos Csaba
2. póttag
Józsa Krisztián
3. póttag
Dombováriné Korom Erzsébet
Pszichológiai Intézet
Tag: Szokolszky Ágnes
Póttagok:
1. póttag
Szabó Éva
2. póttag
Kőrössy Judit
3. póttag
Csabai Márta
Romanisztika Intézet
Tag: Berta József Tibor
Póttagok:
1. póttag
Gécseg Zsuzsanna
2. póttag
Szász Géza
3. póttag
Zentainé Kollár Andrea
Szláv Intézet
Tag: Bagi Ibolya
Póttagok:
1. póttag
Farkas Baráthi Mónika
2. póttag
Kocsis Mihály
3. póttag
Bibok Károly
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Társadalomelméleti Intézet
Tag: Pavlovits Tamás
Póttagok:
1. póttag
Nagy Gábor Dániel
2. póttag
Simon András
3. póttag
Katona Péter
Történeti Intézet
Tagok: Kövér Lajos, Almási Tibor
Póttagok:
1. póttag
Kőfalvi Tamás
2. póttag
Hunyadi Zsolt
3. póttag
Koszta László
4. póttag
Révész László
5. póttag
Zimonyi István
6. póttag
Ferwagner Péter Ákos
Nem oktató, nem kutató
Tag: Kelemen Éva
Póttagok:
1. póttag
Kothencz Mihály
2. póttag
Csernik Antal
3. póttag
Wilhelmné Szekszárdi Krisztina
A fentiek alapján a Kari Tanács összetétele:
Csernus Sándor (dékán)
Gyenge Zoltán (a Professzori Tanács elnöke)
Almási Tibor
Bagi Ibolya
Berta József Tibor
Fogarasi György
Horváth Géza
Kelemen Éva
Kövér Lajos
Pavlovits Tamás
Sághy Miklós
Szokolszky Ágnes
Szőnyi György Endre
Vidákovich Tibor
valamint az 5 hallgató +1 doktoranduszhallgató képviselő.
3. 2013 januárjában időközi szenátusi választás zajlott az egyetemen, melynek keretében az egyetem
valamennyi vezetői megbízással nem rendelkező oktatója és kutatója közül egy képviselőt választott.
A választás eredményeként, karunk dolgozója, Sebőné Szenes Márta nyerte el a szenátusi
képviselőséget.
Egyidejűleg az egyetem valamennyi nem oktató és nem kutató alkalmazottja ugyancsak egy főt
választott a szenátusba. Itt karunk dolgozóját, Kelemen Évát a szenátus harmadik póttagjává
választották.
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4. A Kari Tanács a 2012/2013. tanév IV. rendes tanácsülését 2013. február 28-án (csütörtökön), 10
órai kezdettel tartja a Kari Tanácsteremben, az alábbi napirendi pontokkal:
I. A Szenátus illetékességi körébe tartozó ügyek
1. Javaslat Doctor Honoris Causa kitüntető cím adományozására Thomas Bremer, a MartinLuther-Unversität professzora számára. Előterjesztő: Fogarasi György tanszékvezető
egyetemi docens és Pál József tanszékvezető egyetemi tanár.
2. Javaslat címzetes egyetemi tanár kitüntető cím adományozására Kovács Ilona, a Francia
Nyelvi és Irodalmi Tanszék nyugalmazott egyetemi docense számára. Előterjesztő: Szász
Géza tanszékvezető egyetemi docens.
II. A Kari Tanács illetékességi körébe tartozó ügyek
1. A BTK kari honlap fejlesztése és aktuális problémái. Előterjesztő: Füzi Izabella,
dékánhelyettes.
2. Tájékoztató a 2013-as felvételi eljárás aktuális helyzetéről. Előterjesztő: Szász Géza
dékánhelyettes és Kothencz Mihály osztályvezető.
3. Egyéb

Személyi hírek
1. A HUSSE 2013. január 24-26 között megrendezett konferenciáján Szőnyi György Endrét
(Angol Tanszék) a Magyar Anglisztikai Társaság a szervezet legrangosabb kitüntetésében, Országhdíjban részesítette.
Ugyanezen a konferencián Kiss Attila (Angol Tanszék) elnyerte a szervezet könyvpályázatának díját
„Contrasting the Early Modern and Postmodern Semiotics of Telling Stories” című kötetével
(Lewiston: Edwin Mellen, 2011).

Rendezvények, konferenciák, előadások
1. Révész László, a Régészeti Tanszék vezetője 2013. január 31-én az m1 „Nemzeti Nagyvizit” című
műsorában a magyar honfoglalásról rendezett kerekasztal-beszélgetésen vett részt.
2. A Történeti Segédtudományok Tanszék munkatársa, Révész Éva Kölnben 2013. január 31 –
február 2. között megrendezett a Deutsche Arbeitsgemeinschaft zur Förderung Byzantinischer
Studien konferenciáján „Die berühmte Personen der ungarischen, bulgarischen und byzantinischen
Geschichte um das erste Millenium in den Quellen” címmel tartott előadást.
3. Józsa Krisztián, a Neveléstudományi Intézet docense február 12–16. között a Fordham University,
The Graduate School of Arts & Sciences meghívott előadója New Yorkban. Nancy A. Busch
professzor meghívására „Age changes and cultural differences in mastery motivation from age 4 to
16”, valamint „Computer based assessment of motivation in 4-8 year olds” címmel tartott előadást.
4. Horti Gábor (Történelemtudományi Doktori Iskola, Antikvitás Program) meghívást kapott a
PTE Régészet Tanszék által szervezett Ókori Hadtörténeti és Fegyvertörténeti Konferenciára, ahol
A Római Birodalom védelmi rendszere Britanniában és Pannoniában címmel tart előadást február
22-én (PTE-BTK TTI Régészet Tanszék, Tóth István Terem).

4

Kari Kurír 277.
5. Az et al. transzdiszciplináris előadássorozat 2013 tavaszán „A félelem politikája” címmel
folytatódik. Előbb karunk három kutatója tart előadást (február 28-án Kövér Lajos, március 28-án
Fogarasi György, április 11-én Kékesi Márk), majd május 16-án a Brown Egyetem professzora,
Marc Redfield tart nyilvános előadást és műhelyszemináriumot az érdeklődők számára. Részletek az
Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék honlapján (www.complit.u-szeged.hu). A program az
Angol Tanszékkel együttműködésben kerül megrendezésre.
6. Kulcsár Valéria, a Régészeti Tanszék docense 2013. február 1. és 10. között tanulmányúton vett
részt a mainzi Römsisch-Germanisches Zentralmuseumban.

Könyvespolc
1. Az Altajisztikai Tanszék Studia Uralo-Altaica sorozat 50. köteteként megjelent Kakuk Zsuzsa
„Krimtatarisches Wörterverzeichnis (Aufgrund der Sammlung von Ignác Kúnos
zusammengestellt)” című könyve.
2. Megjelent a Medievisztikai PhD-program műhelyszemináriumi sorozatának első kötete, a nyolc
tanulmányt tartalmazó „Műhelyszemináriumi dolgozatok I.”. Szerk.: Kovács Szilvia – Révész Éva.
SZTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Szeged, 2013. ISBN: 978-963-306-187-9. 200 p.
Bartha Annamária: Károly Róbert és Nagy Lajos egészsége és betegségei
Langó Péter: Morva kontinuitás és a honfoglaló magyarság kérdése a szőlőfürtös függők kapcsán
Maléth Ágnes: Viták a konstanzi zsinaton
Révész Éva: Idő és emlékezet. A kora Árpád-kori keleti kereszténység hazai kutatásáról
Szabados György: Magyar államszervezet a X. században
Teiszler Éva: A Hartvik-legenda XIV. századi oklevelekben fennmaradt változatai
Vajda Tamás: Adalékok a Dél-Alföld késő középkori demográfiájához
Vida Beáta: „Monasterium de Erche situm in insula loci secreti“. Ercsi monostorának története

A hagyományteremtőnek szánt kiadvány előszavát Makk Ferenc írta, összefoglalva a rendezvényt
életre hívó célokat, eddigi eredményeiket. A kötet megjelenését a Történelemtudományi Doktori
Iskola és a TÁMOP tette lehetővé.
3. Megjelent Székely Melinda (Ókortörténeti Tanszék) „Gyapjat termő fák” Textíliák a Róma és
India közötti kereskedelemben című tanulmánya az Ókor folyóiratban (2012/4. 13-19).
4. Gyenge Zoltán (Filozófia Tanszék): A megfordult világ (Pszeudo Kierkegaard) című könyvének
bemutatója 2013. február 28-án, 16 órakor lesz az Írók Boltjában (1061 Budapest, Andrássy út 45.).
Bemutatja: Vajda Mihály filozófus. A szerzővel beszélget: Mészáros Sándor író, szerkesztő.

Tudományos és PhD hírek
1. PhD-szigorlatok:
Szűcs Márta (nyelvtudomány) PhD-szigorlatára 2013. január 30-án került sor. A szigorlat
eredménye: 93,3%.
Vámos Hanna (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2013. január 31-én került sor. A szigorlat
eredménye: 100%.
Polenyák Ivett (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2013. február 22-én 11 órai kezdettel kerül
sor J. Nagy László egyetemi tanár tanári szobájában.
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2. PhD-védések:
Felföldi Szabolcs (történelemtudomány) PhD-védésére 2013. február 14-én került sor. A védés
eredménye: 100%.
Simon-Szabó Ágnes (irodalomtudomány) PhD-védésére 2013. február 14-én került sor. A védés
eredménye: 80%.
Kovács Krisztina (neveléstudomány) PhD-védésére 2013. február 15-én került sor. A védés
eredménye: 72%.
3. A Kari Doktori Tanács következő ülésére 2013. február 21-én 14 órai kezdettel kerül sor a BTK
Kari Tanácstermében. Az ülés napirendi pontjai a következők:
1. Új eljárások indítása:
Történelemtudomány:
a) Virágh Anna.
Nyelvtudomány:
a) Szőke Bernadett.
2. Védési bizottságok kijelölése:
Irodalomtudomány:
a) Tóth Ákos
b) Zelena András
c) Mihály Csilla.
Történelemtudomány:
a) Lénárt András.
3. Védések:
Történelemtudomány:
a) Miklós Péter
b) Felföldi Szabolcs.
Irodalomtudomány:
a) Simon-Szabó Ágnes.
Neveléstudomány:
a) Kovács Krisztina.
4. Doctor Honoris Causa felterjesztés megtárgyalása. Címzetes egyetemi tanári felterjesztés
megtárgyalása
5. Egyéb.

Pályázatok
1. A Kellner-ösztöndíjat elnyerők egy évig tanulhatnak vagy a Bard College-on (New York állam),
vagy a Trinity College (Connecticut állam) programjában. Beadási határidő: 2013. március 8. További
információ a www.kellner-scholarship.hu címen. A kiírás megtalálható a http://www.arts.uszeged.hu/oktatas-110221/tanulmanyi-osztondijak/kellner-scholarship-2013 címen.
2. A párizsi főpolgármesteri hivatal Párizs tudományos súlyának növelése érdekében 2003 óta minden
évben számos külföldi kutatót fogad post-doc és szenior szinten annak érdekében, hogy a párizsi –
költségvetési vagy önkormányzati szférába tartozó – laborok, kutatóhelyek egyikében dolgozva
elősegítsék az adott intézmény nemzetközi kapcsolatainak erősítését. A K+F és innováció területéért
felelős főpolgármester-helyettes tavalyi nyilatkozata szerint felismerve a tudásgazdaságba való
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befektetés abszolút szükségességét, Párizs megduplázta az erre fordítható forrás nagyságát. Azaz már
1,75 millió eurónyi éves kerettel gazdálkodva évente 70-80 kutató fogadására van lehetőség.
A 2013-as pályázati fordulót Párizs városa meghirdette, a kizárólag elektronikus úton beaadandó
pályázatok beadási határideje 2013. február 28. 12:00. A pályázati lehetőség minden tudományterület
számára nyitott, az elsődleges bírálati szempontok: a jelentkező szakmai előélete, a beadott munkaterv
tartalma és minősége, a fogadó labor minősítése. A határidőig beérkezett pályázatokat Párizs
városának tudományos tanácsa bírálja el, az eredményeket a nyár folyamán teszik közzé a város
honlapján, de természetesen a nyerteseket személyesen is értesítik.
Az ösztöndíjak kétharmada postdoc, egyharmada szenior kutatók fogadását szolgálja. A post-doc
kategória kritériuma az öt éven belül megszerzett PhD fokozat, az öt évnél régebbi szeniornak számít.
Az ösztöndíj mértéke:
– 3-12 hónapos tartózkodás esetében post-doc kategóriában havi nettó 2500 euró,
– 2-6 hónapos tartózkodásra szeniorok esetében havi nettó 3000 euró.
A párizsi tartózkodás idejére a város fedezi az általános betegbiztosítást. Az utolsó havi ösztöndíj
átutalásának feltétele egy körülbelül 15 oldalas jelentés elkészítése és beadása (angol vagy francia
nyelven).
Az útiköltség fedezésére a jelentkező országának földrajzi elhelyezkedése alapján megállapított
átalány szolgál, de a kifizetés előfeltétele a számla bemutatása. Szükség esetén a város segítséget tud
adni a szálláskeresésben, de a szállás költségét az ösztöndíjasnak magának kell fedeznie.
A párizsi tartózkodást 2013. szeptember elseje és 2014. február 28-a között kell/lehet
megkezdeni.
A fogadó laboratóriummal szembeni kitétel, hogy az Párizs közigazgatási területén működjön (azaz az
ötjegyű irányítószám első két számjegye 75 legyen).
A jelentkezőnek saját országában működő kutatóhelyhez kell kötődnie, ott kell dolgoznia és életvitel
szerűen tartózkodnia. A Franciaországban élő vagy dolgozó kutatók nem pályázhatnak! Nem
pályázhat továbbá, aki:
1. más ösztöndíjat vagy bérjellegű jövedelmet kap(na) a megpályázott ösztöndíj időtartama alatt,
2. a korábbi években már nyert ösztöndíjat Párizs városától.
A pályázatnak világosan be kell mutatnia a fogadó és küldő intézmény közötti kapcsolatot, illetve be
kell mutatni mindazon célokat és várt jövőbeni eredményeket, amiket a két kutatóhely a jelölt párizsi
munkájához köt.
Jelentkezni lehet franciául a következő oldalról elindulva: http://www.paris.fr/. Az elektronikus
jelentkezési lap kétnyelvű (angol/francia), így annak kitöltése nem okozhat különösebb problémát.
–
Angol
nyelvű
hozzáférés:
http://www.paris.fr/english/paris-a-city-with-aninternationalprofile/research-in-paris/p9105
– Spanyol nyelvű elérés: http://www.paris.fr/es/par-s-metr-polis-internacional/researchinparis/p9107
A Párizsban működő egyetemek és kutatóhelyek felsorolása megtalálható az alábbi címről kiindulva a
középső
oszlop
(services
pratiques)
második
és
harmadik
bekezdésében:
http://www.paris.fr/portail/pro/Portal.lut?page_id=9495
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az Association Bernard Gregory Alapítvány honlapján folyamatosan
újabb és újabb kutatói álláslehetőséget hirdetnek meg, szinte minden tudományterületen. A francia
költségvetési kutatóhelyeknél (pl. INRA, INRIA, meghirdetett, jelenleg is nyitott álláspályázatok:
http://www.emploi-scientifique.info/
3. A 2013-as tanévre a „Közösen a jövő munkahelyeiért” Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet
PhD hallgatók támogatására.
A pályázat célja, hogy ösztönözze az emberi erőforrás gazdálkodás tárgykörében PhD programok
megvalósulását, illetve, hogy vonzóbbá tegye tehetséges fiatal szakemberek számára e témakörben
tudományos fokozat megszerzését. Pályázhatnak bármely magyarországi és határon túli egyetem,
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nappali tagozatos PhD hallgatói, akik beiratkozott hallgatók, és akiknek tanulmányi ideje a támogatási
periódusban is tart, és korábban nem kaptak az Alapítványtól ösztöndíjat. Választott témájuk az
emberi erőforrás gazdálkodás témakörébe esik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 15. Az ösztöndíj összege: 90.000.-Ft/hó.
Támogatási periódus: 2013. szeptember 1 - 2014. június 30.
A pályázatot papír alapon, az eredeti dokumentumok becsatolásával aláírva, és CD-re írva is az alábbi
címen várják: „Közösen a jövő munkahelyeiért” Alapítvány, 1364 Budapest Pf. 296.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a kutatási programot.
– a várható eredmények rövid összefoglalását.
– a bázisintézmény/tanszék megnevezését, a programvezető nevét, tudományos fokozatát.
– az egyetemi tanszék/intézet vezetőjének támogató nyilatkozatát, illetve kötelezettségvállalását
arra vonatkozóan, hogy a programot figyelemmel kíséri, és annak meghiúsulását jelzi az
alapítvány felé.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó részletes önéletrajzát,
– a pályázó személyi adatait tartalmazó adatlapot, mely letölthető a www.kjmalapitvany.hu
oldalon.
– az egyetem által kiadott hallgatói jogviszony igazolást.
Az alapítvány a honlapján közzéteszi a kutatási eredményeket és a hallgatóknak a témával kapcsolatos
publikációi címét, megjelenési helyét.
Az ösztöndíjas kötelezettséget vállal az alábbiakra:
A támogatási periódus végén munkája állásáról, eredményeiről beszámolót készít az Alapítvány
számára „pdf” formátumban és ezt CD-re írva megküldi az Alapítvány címére. A beszámoló
terjedelme maximum 30 gépelt oldal, melynek tartalmaznia kell egy rövid, egyoldalas
összefoglalót is.
A PhD programhoz kapcsolódó publikációban jelzi, hogy munkáját a „Közösen a jövő
munkahelyeiért” Alapítvány támogatta.
Kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a program meghiúsulása esetén az addig felvett
támogatást az Alapítvány számára visszafizeti.
4. A 2013. naptári évben a „Közösen a jövő munkahelyeiért” Alapítvány Kuratóriuma egyszeri TDK
ösztöndíjpályázatot hirdet minden magyarországi egyetem és főiskola TDK győztes hallgatói
körében, akik dolgozatukban a foglalkoztatás aktuális kérdéseivel vagy az emberierőforrásgazdálkodással kapcsolatos témát dolgoztak fel kiemelkedő színvonalon a 2013. év folyamán az
oktatási intézményük TDK programja keretében.
Az alapítvány egyszeri TDK ösztöndíjban részesít intézményenként egy hallgatót, akit az
egyetem ajánl. Az egyszeri ösztöndíj összege: 250.000 Ft. Az egyszeri ösztöndíj odaítélésének további
feltétele, hogy a nyertes dolgozat szerzője egy éven belül más jogcímen nem kapott támogatást az
alapítványtól. A győztes pályázatot „pdf” formátumban CD-re írva és aláírva papír alapon is meg kell
küldeni az alapítvány postacímére: 1364. Budapest, Pf. 296.
Csatolni kell a hallgató önéletrajzát, a hallgatói jogviszony igazolását valamint a hallgató legfontosabb
adatait tartalmazó adatlapot, mely letölthető a www.kjmalapitvany.hu oldalról.
Amennyiben a hallgató a dolgozatát publikálja, fel kell tüntetnie az alapítvány logóját és azt, hogy a
„Közösen a jövő munkahelyeiért” Alapítvány egyszeri ösztöndíjban részesítette azt.
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Szerkesztői rovat
A több mint 20 éve megjelenő Kari Kurír összes száma, tehát az elsőszámtól kezdve, digitalizálva
elérhető az Egyetemi Könyvtár adatbázisában (http://contenta.bibl.u-szeged.hu), a következő címen:
http://opac2.bibl.u-szeged.hu/szteda/univ.

Kari Kurír
A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hírlevele
Kiadja az SZTE BTK Dékáni Hivatala
Felelős kiadó: Dr. Csernus Sándor dékán
Felelős szerkesztő: Pereszlényi Gábor pályázati referens
Következő lapzárta: 2013. március 5.

Aktuális pályázatok határidő-táblázata
Határidő
2013. feb. 28.
2013. márc. 4.
2013. márc. 8.
2013. márc. 10.
2013. márc. 15.
2013. ápr 26.
2013. júl. 1.

Meghirdető
Párizs
ENS
Kellner Alapítvány
Campus Hungary
DUE
Ile-de-France
TU Ilmenau

A pályázat célja, címe
Ösztöndíjak
Ösztöndíjak
Ösztöndíj
Ösztöndíjak
Pályázat
Ösztöndíjprogram
Nyári egyetem

Megjelenés helye
Kurír 277.
Kurír 276.
Kurír 277.
Kurír 276.
Kurír 276.
Kurír 276.
Kurír 275.

Folyamatos
Folyamatos

Kanadai Nemzetk. FÜ
OMAA

Utazástámogatás
Ausztria-Mo.együttműködés

Kurír 173.
Kurír 114.
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