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Hírek, információk
1. A BTK oktatói és kutatói egy fő kari oktatói-kutatói képviselőt és 3 póttagot választanak a
Szenátusba. A választás első fordulója a jelölés, mely 2017. szeptember 11-től 13-ig tart. A
választás második fordulójára 2017. szeptember 19 és 21 között kerül sor. Szavazni mindkét
forduló során a Dékáni Hivatalban lehet naponta 9:00 órától 15:00 óráig.

Rendezvények, konferenciák, előadások
1. A Hispanisztika Tanszék elnyerte a FIEALC (Latin-Amerikai és Karibi Tanulmányok Nemzetközi
Szervezete) konferenciaszervezési jogát, így a 2019-ben esedékes XIX. FIEALC nemzetközi
kongresszus alkalmából közel 500 hispanista kutató, oktató és szakpolitikus érkezik Szegedre a
világ minden tájáról. 2019-től két éven keresztül az SZTE Hispanisztika Tanszéke tölti be a
FIEALC elnöki tisztségét is.
2. A Hispanisztika Tanszék több oktatója is részt vett a belgrádi John Naisbitt Egyetemen július 25.
és 28. között megrendezett XVIII FIEALC (Latin-Amerikai és Karibi Tanulmányok Nemzetközi
Szervezete) konferencián. Csikós Zsuzsanna "La imagen de América Latina en Hungría a finales
del siglo XIX y principios del XX: el caso de Cuba" (Latin-Amerika képe Magyarországon a XIX.
század végén és a XX. század delején: Kuba esete), Jancsó Katalin "Nuevas líneas en las
investigaciones latinoamericanistas de historia. La imagen del indio latinoamericano vista por
viajeros y fotógrafos húngaros (A latin-amerikai történelem kutatásának új irányai. A latin-amerikai
indiánok képe a magyar utazók és fotósok szerint), Lénárt András pedig "Cambio de escena:
actores húngaros exiliados a América Latina" (Új helyszínen: Latin-Amerikába emigrált magyar
színművészek) címmel tartott előadást.
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Könyvespolc
1. A perui Boletín Casa José Carlos Mariátegui 2017. május-júliusi száma a tavaly elhunyt Anderle
Ádám professor emeritus (Hispanisztika Tanszék) emléke előtt tisztelgett. A Tanszék oktatói közül
Jancsó
Katalin
közölt
egy
emlékező
írást.
Elérhető:
https://issuu.com/casamariategui/docs/boletin_mayo-julio_2017

Tudományos és PhD hírek
1. A BTK Tudományterületi Doktori Tanácsa 2017. szeptember 7-én tartotta soron következő ülését,
amelynek határozatai a következők:
1. Új eljárás indítása: Bús Enikő, Tóth Alisa (neveléstudomány), Huszár Linda
(irodalomtudomány), Kovács Viktória (történelemtudomány) fokozatszerzési eljárását 7 igen
szavazattal támogatta, valamint kijelölte számukra a szigorlati bizottság összetételét.
2. Védési bizottságra tett javaslatok megtárgyalása: Mikola Gyöngyi (irodalomtudomány, Kappel
Péter (nyelvtudomány), Kékes-Szabó Marietta, Rokszin Adrienn, Major Lenke
(neveléstudomány) PhD-dolgozatának védési bizottságára tett javaslatokat a Tudományterületi
Doktori Tanács 7 igen szavazattal elfogadta.
3. Hallgató átvétele külső doktori iskolából: Sziklai Anett (neveléstudomány) átjelentkezési
kérelmét a Tudományterületi Doktori Tanács 7 igen szavazattal támogatta.
4. Doktori eljárás lezárása:
Irodalomtudomány: Szabó Ádám, Mándity Zorán, Gyulai Zoltán, Mitnyán Lajos
Filozófiatudomány: Pavlovski Róbert
Neveléstudomány: Balázsné Nagy Zsuzsanna, Altorjay Tamás.
Történelemtudomány: Virágh Anna, Bartha Annamária, Hajdú Attila
Nyelvtudomány: Ránki Sára, Gaál Zsuzsanna
doktori fokozatszerzési eljárásának lezárását 7 igen szavazattal elfogadta, mivel a jelöltek a 2
éves határidőn belül nem nyújtották be doktori dolgozatukat.

Pályázatok
1. A Szegedi Akadémiai Bizottság (a továbbiakban: SZAB) médiapályázatot hirdet elsősorban a
Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz kapcsolódóan. A pályamű témájának a SZAB
tevékenységéhez, tágabb értelemben a dél-alföldi tudományos élethez kell kapcsolódnia, melyekben
egyaránt megjeleníthetőek pillanatképek, hangulatok, a SZAB tagjai, tudományos kutatók, előadók, a
SZAB székház, illetve további olyan épületek, amelyekben tudományos tevékenység, kutatómunka
folyik.
Pályázni kizárólag saját szellemi alkotással, saját munkával lehet. A pályázathoz szükséges
adatok megadásán kívül egy rövid szöveges bemutatkozást is kérünk mellékelni. Egy pályázó
maximum 3 pályaművel pályázhat. A pályázó a mű benyújtásával egyidejűleg hozzájárul művének
SZAB általi későbbi időbeli és felhasználás módját érintő korlátozás nélküli ingyenes
felhasználásához.
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A Bíráló Bizottság összetételét, a kiosztandó díjak számát és a díjazás mértékét a SZAB
Elnöksége határozza meg. Az első helyezett alkotók pénzdíj mellett SZAB ezüstérem elismerésben is
részesülnek.
Beküldési határidő: 2018. január 20., azzal, hogy a pályázaton részt venni kívánó pályaműnek
2017. december 31. napjáig valamely médiában meg kell jelennie.
A pályázatokat elektronikusan a szab@tab.mta.hu e-mail címre, személyesen, vagy postai úton
a MTA TABT SZAB címére (6720 Szeged, Somogyi u. 7.) lehet benyújtani. A rádiós és televíziós
pályamunkák alkotóit kérjük, hogy munkájukat CD-n, vagy DVD-n is küldjék meg tömörített
formátumban. A pályázattal kapcsolatban bővebb információ kérhető a 62/553-911-es telefonszámon,
vagy a szab@tab.mta.hu e-mail címen.
A következő kategóriákban lehet nevezni:
1. Írott mű: tényeken alapuló írás, például tudósítás, interjú, riport, vagy publicisztika (jegyzet,
tárca, karcolat, kritika). Fiktív, irodalmi írás – például vers vagy novella – nem fogadható el.
2. Rádióriport: tematikus műsor, magazin, riport, jegyzet, interjú, stb. Egyének és szerkesztőségek
pályázhatnak. Időtartam 5-15 perc.
3. Mozgókép: kisfilm, klip vagy magazinműsor.
4. Fotó: fotó vagy fotósorozat, de előnyben részesül a portré, a szocio- és eseményfotó. Továbbá a
kép rövidebb oldala minimum 800, maximum 3000 pixel méretű lehet; minden képnek legyen
címe; csak fényképezőgéppel készült alkotások nevezhetnek. A sorozatok egy pályaműnek
minősülnek és 2-8 képet tartalmazhatnak.
2. A Novofer Alapítvány ismét meghirdette a Gábor Dénes-díjat. Azok a kutatók kaphatják meg, akik
a műszaki szakterületen:
– kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak,
– jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos és/vagy műszakiszellemi alkotást hoztak létre,
– megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a
környezeti értékek megőrzéséhez, a fenntartható fejlődéshez,
– személyes közreműködésükkel megalapozták és fenntartották intézményük innovációs készségét
és képességét.
Az ideális jelölt teljesen új tudást létrehozó szakember, akinek műszaki-szellemi alkotását
eredményesen hasznosítják, aki ismereteit a gyakorlatban alkalmazza, látóköre messze meghaladja a
szűken vett szakterületet, és a felterjesztéskor még nem töltötte be az 55. életévét.
Az adatlap, a felhívás és a jelöléssel (előterjesztéssel) kapcsolatos részletes tudnivalók a
http://www.gabordenes.hu honlapról letölthetők. Az elektronikus jelölés beküldési, a papíralapú
jelölés postára adási határideje 2017. október 10.
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Aktuális pályázatok határidő-táblázata
Határidő
2017. szep. 15.
2017. szep. 15.
2017. okt. 1.
2017. okt. 10.
2017. okt. 15.
2017. okt. 15.
2017. nov. 15.
2018. feb. 1.
2018. feb. 15.
2018. máj. 15.
2017. jún. 1.
2018. jan. 20.
2018. márc. 15.

Meghirdető
Raiffeisen
Kristó Gyula Alapítvány
EP
Novofer Alapítvány
Apertúra
EP
EP
EP
EP
EP
EP
SZAB
EMMI

A pályázat célja, címe
Szemeszter
Kristó Gyula-díj
Szakmai gyakorlatok
Gábor Dénes-díj
Láthatatlan Szeged
Robert Schuman ösztöndíj
Fordítói szakmai gyakorlatok
Szakmai gyakorlatok
Fordítói szakmai gyakorlatok
Fordítói szakmai gy., Robert Schuman ö.
Szakmai gyakorlatok
Médiapályázat
Nemzet Fiatal Tehetségeinek támogatása

Megjelenés helye
Kurír 338.
Kurír 338.
Kurír 335.
Kurír 339.
Kurír 338.
Kurír 335.
Kurír 335.
Kurír 335.
Kurír 335.
Kurír 335.
Kurír 335.
Kurír 339.
Kurír 334.

Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos

OMAA
OTKA
OTKA
Tempus Közalapítvány
Kanadai Nemzetk. FÜ

Rövid kutatói ösztöndíj
Kiadástámogatás
Alapkutatások támogatása
Comenius, Pestalozzi
Uazástámogatás

Kurír 304.
Kurír 289.
Kurír 289.
Kurír 279.
Kurír 173.
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