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Hírek, információk
1. A 2013. április 11-én megtartott 2012/2013. tanévi V. rendes Kari Tanácsülés határozatai:
A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (19 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja Albert
Sándor egyetemi docens egyetemi tanári kinevezését a Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszéken.
(3/2013.)
A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (20 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja:
– Zimonyi István egyetemi docens egyetemi tanári kinevezését a Középkori Egyetemes Történeti
Tanszéken. (4/2013.)
– Koszta László egyetemi docens egyetemi tanári kinevezését a Középkori és Kora Újkori Magyar
Történeti Tanszéken. (5/2013.)
– Szőke Katalin egyetemi docens egyetemi tanári kinevezését az Orosz Filológiai Tanszéken.
(6/2013.)
– a Professor Emerita kitüntető cím Sajti Enikő részére történő adományozását. (7/2013.)
A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (20 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja a
Társadalomelméleti Intézet nevének Társadalomtudományi Intézet elnevezésre történő
megváltoztatását. (8/2013.)
A Kari Tanács titkos szavazással (19 igen, 0 nem, 1 tartózkodom) támogatja Kelemen Zoltán
adjunktus egyetemi docensi kinevezését az Összehasonlító Irodalomtudomány Tanszéken.
(9/2013.)
A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (20 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) elfogadja a
záróvizsga-bizottságok elnökeire tett javaslatot. (10/2013.)
A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (20 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja a Pro
Facultate kitüntetés adományozását Dr. Detlef Haberland, a Carl von Ossietzky Egyetem
(Oldenburg) professzora számára. (11/2013.)
2. A Had- és rendészettudományi szekció kivételével lezajlottak a XXXI. OTDK keretében
megszervezett hallgatói konferenciák. A szegedi bölcsészek az előző évekhez híven most is sok
díjat szereztek meg: összesítve 9 első díjat, 7 második díjat, 9 harmadik díjat és 10 különdíjat
hoztak el.
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Humán Tudományi Szekció
I. helyezés
- Huber Máté Imre (Szociolingvisztika, nyelvpolitika, kontaktusvizsgálat; témavezető: dr.
Fenyvesi Anna)
- Rácz Anita (Német nyelvészet; témavezető: dr. Scheibl György)
- Miháczi-Pálfi Anett (Régészet; témavezető: dr. B. Tóth Ágnes)
- Csernus-L. Szilveszter (Gondolkodás, emlékezet és kultúra a dualizmus korában; témavezető:
dr. Pelyach István)
II. helyezés
- dr. Steinbachné Bobok Anna Ilona (Modern magyar irodalom II.; témavezető: dr. Fogarasi
György)
- Huszár Tamara (Kortárs magyar irodalom II.; témavezető: dr. Török Ervin)
- Orbázi Melinda (Francia irodalom; témavezető: dr. Pálfy Miklós)
- Bíró Gyöngyvér (Régészet; témavezető: dr. Wolf Mária)
III. helyezés
- Szebenyi Tamás (Ókortudomány; témavezető: dr. Kulcsár Valéria)
- Grezsa Bence (Orientalisztika; témavezető: Dr. Kempf Bajarma)
- Aradi Csenge Eszter (Összehasonlító irodalomtudomány; témavezető: dr. Balázs Péter)
- Bodóné Hofecker Zsuzsanna (Összehasonlító irodalomtudomány; témavezető: dr. Gyimesi
Tímea, dr. Sutyák Tibor)
- Szolnoki Zoltán (Középkori egyetemes történelem; témavezető: dr. Galamb György)
- Stomfai Márk (20. századi egyetemes történelem; témavezető: Dr. Ferwagner Péter Ákos)
Különdíj
- Sallai Boglárka Judit (Angol nyelvű irodalom és kultúra III.; témavezető: dr. Kovács Ágnes
Zsófia)
- Garamvölgyi Luca (Szemantika, pragmatika, diskurzuselemzés, kognitív nyelvészet;
témavezető: dr. Schirm Anita)
Pedagógia, Pszichológia, Andragógia, Könyvtártudomány Szekció
I. helyezés
- Debreczeni Dániel Géza (Fejlesztés – oktatás – nevelés I.; témavezető: prof. dr. Csapó Benő)
- Rausch Attila (5. Hátrányos helyzet, gyermekvédelem; témavezető: Fejes József Balázs)
- Lauter Adrienn – Polner Bertalan Kristóf (2. Alkalmazott pszichológia II.; témavezető: dr.
Orosz Gábor)
II. helyezés
- Kovács Ildikó – Németh Viola Luca (Személyiségpszichológia I.; témavezető: Andó Bálint)
III. helyezés
- Wittmann Victoria (1. Alkalmazott pszichológia I.; témavezető: dr. Szabó Éva)
- Juhász Dóra (Általános lélektan III.; témavezető dr. Németh Dezső – Janacsek Karolina)
Különdíj
- Kékes Szabó Marietta, (1. Alkalmazott pszichológia I.; témavezető: dr. Kőváry Zoltán)
- Dombi Edina (Fejlődéslélektan; témavezető: Janacsek Karolina, dr. Németh Dezső)
- Kresznerits Szilvia – Porpáczi Júlia (Általános lélektan I.; témavezető: dr. Németh Dezső –
Janacsek Karolina)
- Szabó Hangya Lilla – Szentes Barbara (Általános lélektan II.; témavezető: Hallgató Emese)
- Volosin Márta (Általános lélektan II.; témavezető: dr. Németh Dezső)
- Urbán Gábor (témavezető: dr. Németh Dezső – Janacsek Karolina)
- Korom Márta – László Szandra (Szociálpszichológia; témavezető: dr. Orosz Gábor)
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Társadalomtudományi Szekció
I. helyezés
- Béki Orsolya (Szociológia IV.; témavezető: dr. Balog Iván)
- Erdei Lilla (Filmtudomány; témavezető: dr. Füzi Izabella)
II. helyezés
- Zemankó Anikó (Filmtudomány; témavezető: dr. Füzi Izabella)
Különdíj
-Takács Gábor (Vallás- és hittudomány; témavezető: Szilárdi Réka)
Tanulás- és Tanítás-módszertani, Tudástechnológiai Szekció
II. helyezés
- Bús Enikő (Felsőoktatás pedagógiája; témavezető: dr. Korom Erzsébet)
Biológia Szekció
III. helyezés
- Kóródi Kitti - Mácsai Villő- Zsadányi Zsuzsa (témavezető: dr. Tisljár Roland)

3. A Magyar Tudományos Akadémia által 2013. április 17–18. között rendezett „Magyar Őstörténet.
Tudomány és hagyományőrzés” című konferencia során az SZTE BTK Régészeti Tanszéke és az
MTA BTK között létrejött kutatási és oktatási keretmegállapodást írt alá Csernus Sándor dékán és
Fodor Pál, az MTA BTK főigazgatója.

Személyi hírek
1. Kazány városa 1000 éves fennállása alkalmából, a tatár kultúra és történelem terén végzett
tudományos munkája elismeréseként, Ivanics Mária, az Altajisztikai Tanszék vezetője, az Orosz
Föderáció elnökének előterjesztésére, a Tatár Köztársaság elnöke által kitüntetésben részesült.
2. 2013. április 9-én Penke Olga egyetemi tanár, az MTA doktora (Francia Nyelv- és Irodalmi
Tanszék) munkássága elismeréseként Faludi Ferenc Irodalomtudományi Díjat kapott.

Rendezvények, konferenciák, előadások
1. 2013. április 29-30-án a Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék tudományos szimpóziumot
szervez a propaganda kérdéskörében. Meghívott előadó Jonathan Auerbach történészprofesszor.
Részletes program: http://vizkult.hu/hirek/symposium-on-propaganda
2. Az SZTE Ókortörténeti Tanszék szervezésében Török László akadémikus, az Ókortudományi
Társaság főtitkára „Az egyiptomi késő antik művészet történetei” címmel tartott előadást 2013.
április 15-én az SZTE BTK Kristó-termében.
3. Az Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék oktatói a 2013. március 26–28. között az
ELTE-n megrendezett XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson (MANYE XXIII.
Nyelv – Társadalom – Kultúra: Interkulturális és multikulturális perspektívák) az alábbi előadásokkal
vettek részt:
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Bajnóczi Beatrix: Kulturális tudatosság a felnőttek kommunikáció központú nyelvoktatásában
T. Balla Ágnes: A kontrasztív nyelvoktatás szerepe harmadik nyelv tanulása során

4. Az Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék oktatói a 2013. április 5-én megrendezett
University of Pécs Roundtable: Empirical Studies in English Applied Linguistics konferencián az
alábbi előadásokkal vettek részt:
Doró Katalin: Citation practices in EFL undergraduate theses
Thomas Williams: Beyond the black box: A sociocultural exploration of speaking task performance

5. Március 27-én az Altajisztikai Tanszéket meglátogatta Tugsjargal Gandi, a Mongol Köztársaság
nagykövetasszonya, aki találkozott és kerekasztal beszélgetést folytatott a tanszék tanáraival és
diákjaival.
6. Révész László (tanszékvezető, Régészeti Tanszék) előadást tartott "Honfoglalás- és államalapítás
kori temetők régészeti kutatása" címmel a Magyar Tudományos Akadémia által rendezett „Magyar
Őstörténet. Tudomány és hagyományőrzés” című konferencián (2013. április 17–18).
7. A Neveléstudományi Intézet és a Neveléstudományi Doktori Iskola 2013. április 11. és 13. között az
MTA Szegedi Akadémiai Bizottság székházában tizenegyedik alkalommal rendezte meg a Pedagógiai
Értékelési Konferenciát, melynek elnöke Józsa Krisztián, egyetemi docens volt. A konferencián az
intézet oktatói közül Csapó Benő, Csíkos Csaba, D. Molnár Éva, Fejes József Balázs, Habók Anita,
Kinyó László, Korom Erzsébet, Molnár Edit Katalin, Molnár Gyöngyvér, Vidákovich Tibor és Vígh
Tibor; a Doktori Iskola hallgatói közül Apró Melinda, Asztalos Kata, Benedekfi István, Buzás Zsuzsa,
Dohány Gabriella, Fülekiné Joó Anikó, Gál Zita, Hódi Ágnes, Hülber László, Kiss Renáta Mária, Lele
Anita, Magyar Andrea, Major Lenke, Nagy Zsuzsanna, Pásztor Attila, Pinczés Tamás, Rokszin
Adrienn Aranka, S. Hrebik Olga, Szili Katalin, Thékes István, Tongori Ágota, Tóth Edit, Vígh-Kiss
Erika és Zentai Gabriella; valamint a Neveléstudományi Intézet hallgatói közül Bús Enikő, Debreczeni
Dániel Géza és Rausch Attila tartott előadást.
8. A Neveléstudományi Intézet, a Neveléstudományi Doktori Iskola és az Oktatáselméleti
Kutatócsoport 2013. április 15. és 16. között rendezte meg a 5th Szeged Workshop on Educational
Evaluation rendezvényt az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság székházában. Az intézet oktatói közül
Csapó Benő és Molnár Gyöngyvér; a Doktori Iskola hallgatói közül Hódi Ágnes, Török Tímea, Kiss
Renáta, Ingo Barkow, Tóth Krisztina, Asztalos Kata, Hülber László, Thékes István, Pásztor Attila és
Magyar Andrea tartott előadást.
9. Csíkos Csaba és Korom Erzsébet, a Neveléstudományi Intézet docensei részt vettek a PRIMAS
(Promoting Inquiry in Mathematics and Science Education across Europe), a természettudományos és
matematikai nevelés megújítását célul kitűző FP7-es EU-projekt soros konferenciáján Kolozsvárott,
2013. április 15-17. között. A megbeszélésen az aktuális teendők áttekintése mellett az elért
eredmények fenntarthatósága és kiterjeszthetősége kapott főszerepet.
10. A Szegedi Tudományegyetemen 2013. április 17. és 19 között rendezték meg a
„Társadalomtudományok a társadalomért” című workshopot, amelyen a Neveléstudományi Doktori
Iskola hallgatói közül Hülber László, Asztalos Kata, Pásztor Attila, Zentai Gabriella, Gál Zita és
Rokszin Adrienn tartott előadást.
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Könyvespolc
1. Megjelent a „Hittérítők és pogányok: Querfurti Brúnó - egy vértanú Szent István korában” c.
kiadvány
a
Belvedere
Meridionale
folyóirat
lapszámaként
(http://meridionale.hu/lapszamok/zip/2012_tel.pdf). Benne olvashatók Szt. Brúnóról és koráról Font
Márta, Galamb György, Koszta László, Puskely Mária, Tóth Sándor László, Halmágyi Miklós
tanulmányai valamint Szabó Pál forrásfordítása. A tematikus számot Pálinkó Tamás, Feleky Gábor
Attila, Németh István és Marjanucz László írásai egészítik ki.
2. A Régészeti Tanszék kiadásában az alábbi monográfiák jelentek meg:
– Gáll Erwin: Erdély, Partium és a Bánság 10-11. századi temetői. Szeged 2013.
– Németi János – Molnár Zsolt: Bronzkori hatalmi központok Északnyugat-Erdélyben: A
Nagykároly–Bobáld tell. Szeged 2013.
3. Társszerzőként megjelent Szabó Gilinger Eszter (Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti
Tanszék) cikke:
2012. Sloboda, Marián; Šimičić, Lucija; Szabó Gilinger, Eszter; Vigers, Dick. “The policies on
public signage in minority languages and their reception in four traditionally bilingual European
locations”. Media and Communication Studies, 63, 51–88.

Tudományos és PhD hírek
1. PhD-szigorlatok:
Gere Zsolt (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2013. április 10-én került sor. A szigorlat
eredménye: 100%.
Nagy István (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2013. május 14-én 15 órai kezdettel kerül sor
J. Nagy László egyetemi tanár tanári szobájában.
2. PhD-védések:
Igaz Levente (történelemtudomány) PhD-védésére 2013. április 11-én került sor. A védés
eredménye: 92%.
Orcsik Roland (irodalomtudomány) PhD-védésére 2013. április 17-én került sor. A védés
eredménye: 84%.
Herzog Csilla (neveléstudomány) PhD-védésére 2013. április 18-án került sor. A védés eredménye:
96%.
Rábai Krisztina (történelemtudomány) PhD-védésére 2013. május 7-én 11 órai kezdettel kerül sor a
BTK Kari Konferenciatermében.
Czerjak Milána (irodalomtudomány) PhD-védésére 2013. május 8-án 11 órai kezdettel kerül sor a
BTK Kari Konferenciatermében.
Nagy Ágoston (nyelvtudomány) PhD-védésére 2013. május 15-én 11 órai kezdettel kerül sor a
BTK Kari Konferenciatermében.
Lénárt András (történelemtudomány) PhD-védésére 2013. május 17-én 11 órai kezdettel kerül sor a
BTK Kari Konferenciatermében.
Gere Zsolt (irodalomtudomány) PhD-védésére 2013. május 23-án 11 órai kezdettel kerül sor a BTK
Kari Tanácstermében.
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Pályázatok
1. Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj a konvergencia régiókban 2013: Az ösztöndíj célja a
fiatal, tehetséges oktató-kutatók, művészek anyagi és szakmai támogatása, a kiemelkedő kutatási,
fejlesztési teljesítmény ösztönzése és elismerése, valamint a tudományos utánpótlás képzésének és
biztosításának elősegítése. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a pályázatot a Magyar Állam és az
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával hirdeti meg.
A jelen ösztöndíj felhívás támogatási kerete a támogatásban részesült pályázók létszáma
alapján kerül meghatározásra. A kiírás tervezett keretösszege 294 000 000 Ft, ami a támogatottak
számától függően változhat. Jelen pályázati felhívás keretében várhatóan 50-80 ösztöndíjra pályázó
részesülhet támogatásban. Az ösztöndíj havi összege: 350 000 Ft.
Jelen Ösztöndíjra minden tudományterület képviselői pályázhatnak. Az elbírálásnál előnyben
részesülnek a műszaki és természettudományok, a matematika és az élettudományok területéről érkező
pályázatok.
A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani. A pályázat benyújtásának előfeltétele,
hogy a pályázó az informatikai rendszerben (http://www.nemzetikivalosag.hu) regisztrálja magát. A
regisztrációt igazoló regisztrációs nyilatkozatot – melyet a rendszer generál – a pályázó köteles
kinyomtatni, aláírni és a pályázat beadási határidejéig postára adni (a postai bélyegző dátuma számít) a
következő címre: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Nemzeti Kiválóság a Konvergencia Régióban
Projektiroda, 2801 Tatabánya, Pf. 1826. A borítékra kérjük, írják rá az ösztöndíj pályázat nevét.
A pályázatot és annak összes mellékletét magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatot az
informatikai rendszerben kell feltölteni, annak véglegesítésével a pályázat beadottnak minősül,
azonban annak érvényességéhez két melléklet postai úton való feladása is szükséges a jelzett határidők
szerint. A pályázatok benyújtásához két határidő áll rendelkezésre, a KIH előbírálati határidőt biztosít
a hivatalos pályázati határidő lejárta előtt.
Az előbírálati határidő: 2013. május 2. Az előbírálati határidő esetében mind a pályázat
elektronikus véglegesítésének, mind a szükséges mellékletek postára adásnak meg kell történnie a
jelzett napon. A hivatalos pályázati határidő: 2013. május 16. Az elektronikus véglegesítésnek 2013.
május 16. 18.00-ig kell megtörténnie, a határidő lejártával a rendszer már nem engedélyezi azt. A
postára adás dátuma megegyezik a hivatalos pályázat határidővel.
Javasoljuk, hogy az elektronikus véglegesítés előtt a pályázat automatikus ellenőrzésének
lefuttatását – a határidő lejárta előtt legalább 4 órával indítsák el, hogy kellő idő álljon rendelkezésre,
amennyiben valamit még pótolni szükséges. A regisztrációs nyilatkozat postai úton történő beérkezése
nélkül is lehet a pályázatot véglegesíteni az informatikai rendszerben.
A pályázat benyújtása az informatikai rendszerben 2013. április 16-tól lehetséges. Postai
szolgáltatóval, e-mailen, személyesen, illetve egyéb módon beadott pályázatok befogadása nem
lehetséges.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket az elektronikus pályázati rendszeren keresztül, illetve a
következő e-mail címen tehetik fel: magyary424@kih.gov.hu. A pályázat kitöltésére szolgáló
informatikai rendszer elérhetősége: http://www.nemzetikivalosag.hu.
2. Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj a konvergencia régiókban 2013: Az ösztöndíj pályázat célja a
tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek
eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció (szakdolgozat, diplomamunka, TDKdolgozat vagy tudományos cikk), egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki
vagy művészi alkotás, továbbá a doktori tanulmányok megkezdésére való felkészülés. A
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a pályázatot a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával hirdeti meg.
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A jelen ösztöndíj felhívás támogatási kerete a támogatásban részesült pályázók létszáma
alapján kerül meghatározásra. A kiírás tervezett keretösszege 490 000 000 Ft, ami a támogatottak
számától függően változhat. Jelen pályázati felhívás keretében várhatóan 400-480 ösztöndíjra pályázó
részesülhet támogatásban. Az ösztöndíj havi összege: 100 000 Ft.
Jelen Ösztöndíjra minden tudományterület képviselői pályázhatnak. Az elbírálásnál előnyben
részesülnek a műszaki és természettudományok, a matematika és az élettudományok területéről érkező
pályázatok.
A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani. A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a
pályázó az informatikai rendszerben (http://www.nemzetikivalosag.hu) regisztrálja magát. A
regisztrációt igazoló regisztrációs nyilatkozatot – melyet a rendszer generál – a pályázó köteles
kinyomtatni, aláírni és a pályázat beadási határidejéig postára adni (a postai bélyegző dátuma számít) a
következő címre: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Nemzeti Kiválóság a Konvergencia Régióban
Projektiroda, 2801 Tatabánya, Pf. 1826. A borítékra kérjük, írják rá az ösztöndíj pályázat nevét.
A pályázatot és annak összes mellékletét magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatot az
informatikai rendszerben kell feltölteni, annak véglegesítésével a pályázat beadottnak minősül,
azonban annak érvényességéhez két melléklet postai úton való feladása is szükséges a jelzett határidők
szerint. A pályázatok benyújtásához két határidő áll rendelkezésre, a KIH előbírálati határidőt biztosít
a hivatalos pályázati határidő lejárta előtt.
Az előbírálati határidő: 2013. május 2. Az előbírálati határidő esetében mind a pályázat
elektronikus véglegesítésének, mind a szükséges mellékletek postára adásnak meg kell történnie a
jelzett napon. A hivatalos pályázati határidő: 2013. május 16. Az elektronikus véglegesítésnek 2013.
május 16. 18.00 óráig kell megtörténnie, a határidő lejártával a rendszer már nem engedélyezi azt. A
postára adás dátuma megegyezik a hivatalos pályázati határidővel.
Javasoljuk, hogy az elektronikus véglegesítés előtt a pályázat automatikus ellenőrzésének
lefuttatását – a határidő lejárta előtt legalább 4 órával indítsák el, hogy kellő idő álljon rendelkezésre,
amennyiben valamit még pótolni szükséges. A regisztrációs nyilatkozat postai úton történő beérkezése
nélkül is lehet a pályázatot véglegesíteni az informatikai rendszerben.
A pályázat benyújtása az informatikai rendszerben 2013. április 16-tól lehetséges. A
pályázattal kapcsolatos kérdéseiket az elektronikus pályázati rendszeren keresztül, illetve a következő
e-mail címen tehetik fel: mester424@kih.gov.hu. A pályázat kitöltésére szolgáló informatikai rendszer
elérhetősége: http://www.nemzetikivalosag.hu.
3. Szentágothai János Tapasztalt Kutatói Ösztöndíj tapasztalt oktató kutatóknak a konvergencia
régiókban 2013: Az ösztöndíj célja a kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítménnyel és jelentős
kutatási tapasztalattal bíró tapasztalt oktatókutatók, művészek anyagi és szakmai támogatása, és a
tudományos utánpótlás képzésének és biztosításának elősegítése. A Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatal a pályázatot a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával hirdeti meg.
A jelen ösztöndíj felhívás támogatási kerete a támogatásban részesült pályázók létszáma
alapján kerül meghatározásra. A kiírás tervezett keretösszege 160 000 000 Ft, ami a támogatottak
számától függően változhat. Jelen pályázati felhívás keretében várhatóan 20 ösztöndíjra pályázó
részesülhet támogatásban. Az ösztöndíj havi összege: 500 000 Ft.
Jelen ösztöndíjra minden tudományterület képviselői pályázhatnak. Az elbírálásnál előnyben
részesülnek a műszaki és természettudományok, a matematika és az élettudományok területéről érkező
pályázatok.
A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani. A pályázat benyújtásának előfeltétele,
hogy a pályázó az informatikai rendszerben (http://www.nemzetikivalosag.hu) regisztrálja magát. A
regisztrációt igazoló regisztrációs nyilatkozatot – melyet a rendszer generál – a pályázó köteles
kinyomtatni, aláírni és a pályázat beadási határidejéig postára adni (a postai bélyegző dátuma számít) a
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következő címre: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Nemzeti Kiválóság a Konvergencia Régióban
Projektiroda, 2801 Tatabánya, Pf. 1826. A borítékra kérjük, írják rá az ösztöndíj pályázat nevét.
A pályázatot és annak összes mellékletét magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatot az
informatikai rendszerben kell feltölteni, annak véglegesítésével a pályázat beadottnak minősül,
azonban annak érvényességéhez két melléklet postai úton való feladása is szükséges a jelzett határidők
szerint. A pályázatok benyújtásához két határidő áll rendelkezésre, a KIH előbírálati határidőt biztosít
a hivatalos pályázati határidő lejárta előtt.
Az előbírálati határidő: 2013. május 2. Az előbírálati határidő esetében mind a pályázat
elektronikus véglegesítésének, mind a szükséges mellékletek postára adásnak meg kell történnie a
jelzett napon. A hivatalos pályázati határidő: 2013. május 16. Az elektronikus véglegesítésnek 2013.
május 16. 18.00-ig kell megtörténnie, a határidő lejártával a rendszer már nem engedélyezi azt. A
postára adás dátuma megegyezik a hivatalos pályázat határidővel.
Javasoljuk, hogy az elektronikus véglegesítés előtt a pályázat automatikus ellenőrzésének
lefuttatását – a határidő lejárta előtt legalább 4 órával indítsák el, hogy kellő idő álljon rendelkezésre,
amennyiben valamit még pótolni szükséges. A regisztrációs nyilatkozat postai úton történő beérkezése
nélkül is lehet a pályázatot véglegesíteni az informatikai rendszerben.
A pályázat benyújtása az informatikai rendszerben 2013. április 16-tól lehetséges. Postai
szolgáltatóval, e-mailen, személyesen, illetve egyéb módon beadott pályázatok befogadása nem
lehetséges.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket az elektronikus pályázati rendszeren keresztül, illetve a
következő e-mail címen tehetik fel: tamop424@kih.gov.hu. A pályázat kitöltésére szolgáló
informatikai rendszer elérhetősége: http://www.nemzetikivalosag.hu.
5. A Bécsi Egyetem Európai és Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének Finnugor
Tanszéke és a Nyugat-magyarországi Egyetem szombathelyi Savaria Egyetemi Központjának
Uralisztikai Tanszéke közös nyári egyetemet szervez osztrák ill. magyar egyetemi és főiskolai
hallgatók számára, akik magyar/német nyelvtudásukat szeretnék fejleszteni. Az ösztöndíjakra a
magyar hallgatók közül a nem német szakos, első diplomájukat szerző (elsősorban nappali tagozatos)
hallgatók pályázhatnak.
Mivel a nyári egyetem nem csupán egy nyelvkurzus, hanem nagy hangsúlyt helyezünk a közös
programokra, a tanórán kívüli együtt tanulásra, olyan hallgatók jelentkezését várjuk, aki a közösség
együttes tevékénységében aktívan részt kívánnak venni. A nyári egyetem több mint 20 éves
hagyományra tekint vissza: az első években Keszthely, majd Szeged, idén tizedik alkalommal pedig
Szombathely ad otthont a kurzusnak.
A kurzus felépítése: intenzív nyelvtanulási program (naponta 9.00-től 12.30-ig) haladó ill.
középhaladó szinten; délutánonként osztrák ill. magyar kultúrtörténeti tematikájú előadások, amelyek
a kelet-ausztriai/nyugat-magyarországi régióhoz kapcsolódnak, filmvetítés, változatos szabadidős és
kulturális programok.
Jelentkezési feltételek a magyar hallgatók számára :
– a haladó szinthez: alapfokú (A2 szintű) államilag elismert nyelvvizsga vagy annak megfelelő
egyéb bizonyítvány/igazolás;
– a középhaladó szinthez: középfokú (B szintű) államilag elismert nyelvvizsga vagy annak
megfelelő egyéb bizonyítvány/igazolás;
– hallgatói jogviszony egy magyarországi felsőoktatási intézményben, nem német szak;
– rövid motivációs levél.
A felső korhatár 35 év.
Az ösztöndíjakat az Osztrák –Magyar Akció Alapítvány biztosítja, amely nem készpénzt
jelent, hanem a kurzuson való ingyenes részvételt. Az ösztöndíj elnyerése után a hallgatók szerződést
kötnek az alapítvánnyal, amelyben vállalják a kurzuson való részvételt.
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A Szombathelyre történő leutazás és a hazautazás költségeit a hallgatók állják. A pályázatok
elbírálása után az ösztöndíjat elnyert hallgatóktól 5 000 Ft regisztrációs díjat kérünk átutalni a
későbbiekben megadott bankszámlaszámra. További költségek: zsebpénz, mindenkinek belátása
szerint. A kurzus részvételi díját, szállásdíjat, napi kétszeri étkezést (reggeli, ebéd), a kirándulásokat az
ösztöndíj tartalmazza.
A résztvevők létszáma 24 osztrák és 24 magyar hallgató. A résztvevők a szombathelyi Savaria
Egyetemi Központ kollégiumában kapnak szállást kétágyas szobákban (egy osztrák hallgató és egy
magyar hallgató együtt), közel a városközponthoz. Az oktatás és az étkezés szintén a központ ill. a
kollégium közelében zajlik.
A kurzus vezetője Csire Márta. Email: marta_csire@yahoo.de, tel.: +43 1 4277 43012; fax:
+43 1 4277 9430. További információk a megadott e-mailcímen kaphatók.
Jelentkezés 2013. április 15-től május 20-ig (postabélyegző dátuma). A formanyomtatvány a
Bécsi Finnugor Tanszék honlapjáról: http://finno-ugristik.univie.ac.at/studium/sommerkollegszombathely is letölthető ill. e-mailben is megküldjük. A jelentkezéseket ugyancsak elfogadjuk emailben is.
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Aktuális pályázatok határidő-táblázata
Határidő
2013. ápr 30.
2013. ápr 30.
2013. máj 2.
2013. máj 13.
2013. júl. 1.
2013. szept 17.
2013. dec 31.

Meghirdető
Tempus Közalapítvány
Kínai állam
KIH
Fulbright
TU Ilmenau
Tempus Közalapítvány
MTA

A pályázat célja, címe
Grundtvig, Comenius
Mester és doktorandusz ösztöndíjak
Magyary, Eötvös, Szentágothai
Ösztöndíjak
Nyári egyetem
Grundtvig
Nemzetközi konferenciatámogatás

Megjelenés helye
Kurír 279.
Kurír 279.
Kurír 280.
Kurír 278.
Kurír 275.
Kurír 279.
Kurír 279.

Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos

Tempus Közalapítvány
Kanadai Nemzetk. FÜ
OMAA

Comenius, Pestalozzi
Utazástámogatás
Ausztria-Mo.együttműködés

Kurír 279.
Kurír 173.
Kurír 114.
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