A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR
HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA

Kari Közlöny
2014/15.
2. szám

TARTALOM
A kari tanács ülései

1

Határozatok

2

Személyi hírek

3

Bizottsági hírek

4

Kari hírek

5

Intézeti hírek

13

Nemzetközi kapcsolatok

18

Hallgatói hírek

24

I.
A KARI TANÁCS ÜLÉSEI
A Szegedi Tudományegyetem Juhász
Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa
2014. november 6-án ülést tartott. A napirend a következő volt:
1. Stíluskommunikátor szakirányú továbbképzési szak új szakfelelősének
és szakgazda intézetének jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási
dékánhelyettes
2. Rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak Egészségfejlesztés specializációja új specializáció felelősének jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási
dékánhelyettes
3. Költségtérítés összege az újonnan
alapított/indított és 2015. szeptembertől meghirdetett szakirányú továbbképzési szakok és szakvizsga programok bejövő hallgatói részére
Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási
dékánhelyettes
4. Kari tudományos és művészeti pályázatok
Előterjesztő: Dr. Pukánszky Béla tudományos dékánhelyettes

5. Tájékoztató a 2015/2016-os tanévre
vonatkozó felvételi meghirdetésekről
Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási
dékánhelyettes
6. Szóbeli tájékoztató a Szenátus kari
oktatói tagjának megválasztásáról
Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető
7. Szóbeli tájékoztató a „Fokozatváltás a
felsőoktatásban” című tervezet kari
véleményezéséről
Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán
8. Egyebek
A Szegedi Tudományegyetem Juhász
Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa
2014. december 11-én ülést tartott. A
napirend a következő volt:
1. Főiskolai tanári pályázat
Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető
2. Oktatási együttműködési megállapodás megkötésének jóváhagyása az
SZTE BTK által indítandó Kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek

MA képzés keretében
Előterjesztő: Dr. habil. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes
3. A diploma megszerzéséhez szükséges
nyelvtudásra vonatkozó kari határozat
Előterjesztő: Dr. habil. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes

4. Tájékoztató a 2015/2016-os tanévi beiskolázással kapcsolatos nyílt napokról
(szóbeli)
Előterjesztő: Dr. Tóth Szergej ifjúsági
és kommunikációs dékánhelyettes
5. Egyebek

II. HATÁROZATOK
A Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Tanácsának 2014. november 6. napján
tartott ülésén hozott
HATÁROZATAI
növekvő sorszámozással
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Kar Tanácsa 108/2014.
(XI.06.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 24
igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal
elfogadja a módosult napirendi pontok tárgyalását.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Kar Tanácsa 109/2014.
(XI. 06.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 23
igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal
elfogadja a jegyzőkönyvi hitelesítőket.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Kar Tanácsa 110/2014.
(XI.06.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 24
igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal
egyhangúlag támogatja, hogy a Stíluskommunikátor szakirányú továbbképzési szak
szakfelelősi tisztségét Dr. habil. DrahotaSzabó Erzsébet helyett Dr. habil. Benkő
Zsuzsanna, az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet intézetvezető főiskolai tanára töltse be.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Kar Tanácsa 111/2014.
(XI. 06.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 24
igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal
egyhangúlag támogatja, hogy a Rekreáció-
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szervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak Egészségfejlesztés specializációjának specializációfelelősi tisztségét Dr.
habil. Benkő Zsuzsanna helyett Dr. Lippai
László Lajos, az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet
szakcsoportvezető főiskolai docense töltse
be.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Kar Tanácsa 112/2014.
(XI. 06.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 24
igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal
támogatja az újonnan alapított/indított és
2015. szeptembertől meghirdetett szakirányú továbbképzési szakok és szakvizsga
programok bejövő hallgatói részére a költségtérítés összegét, amely 160 000 Ft/félév.
Érintett szakok: Gyógypedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak, Testnevelő instruktor szakirányú továbbképzési
szak, Nyelv- és beszédfejlesztő szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
szakirányú továbbképzési szak és az Iskolai
sportkör tartására képzett szakember szakirányú továbbképzési szak.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Kar Tanácsa 113/2014.
(XI. 06.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 23
igen, 0 nem, 1 tartózkodás nyílt szavazattal
elfogadja a Tudományos Bizottság javaslatát.

A Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Tanácsának 2014. december 11. napján
tartott ülésén hozott
HATÁROZATAI
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Kar Tanácsa 114/2014.
(XII. 11.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 24
igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal
elfogadja a napirendi pontok tárgyalását.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Kar Tanácsa 115/2014.
(XII. 11.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 24
igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal
elfogadja a jegyzőkönyvi hitelesítőket.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Kar Tanácsa 116/2014.
(XII. 11.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 23
igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal támogatja Dr. habil. Tarkó Klára főiskolai
tanári kinevezését az SZTE Juhász Gyula
Pedagógusképző Kar Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézetébe 2015. május 1-jétől.

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Kar Tanácsa 117/2014.
(XII. 11.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 24
igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal
támogatja a Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar oktatási
téren történő együttműködését a Bölcsészettudományi Kar által indítani kívánt Kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek
mesterképzési szak tekintetében.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Kar Tanácsa 118/2014.
(XII. 11.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 24
igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal
támogatja az alap- és mesterképzési szakok
képesítési követelményében előírt alap, közép- vagy felső fokú; írásbeli, szóbeli vagy
komplex típusú nyelvvizsga az alábbi nyelvekből letett államilag elismert nyelvvizsga
bizonyítvány megszerzésével történő teljesítésé:, angol, francia, német, olasz, orosz,
spanyol, ukrán, szerb, szlovák, horvát, román, kínai, japán, illetőleg olyan nyelv,
amely a szakhoz szükséges, és amelynek
relevanciáját a szakfelelős javaslatára az oktatási dékánhelyettes hagy jóvá.

III. SZEMÉLYI HÍREK
Személyi változások 2014. október 1. után
Új belépők
2015. 01. 01-től
Testnevelési és Sporttudományi Intézet
Szablics Péter tanársegéd
2015. 02. 01-től
Alkalmazott Humántudományi Intézet
Társadalomtudományi szakcsoport
Dr. Kállai Ernő tudományos munkatárs
Dr. Miklós Péter adjunktus
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napköziotthonos
Óvodája

Csiszárné Kaszala Éva Krisztina tanár (angol–német, drámatanár), 2015. 01. 19-től
Mészáros Dorottya óvodapedagógus, 2014.
10. 01-től
Nagy Beatrix tanító (napközis foglalkoztatást
tartó pedagógus), 2015. 02. 16-tól
Pleskó Lajos tanár (furulyatanár), 2015. 01.
01-től
Szabó Nóra tanár (napközis foglalkoztatást
tartó pedagógus), 2015. 01. 13-tól
Tudományos fokozatot szerzett
Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék: Korom
Annamária PhD
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Habilitált
Felnőttképzési Intézet: Dr. Keczer Gabriella

Kiss Gábor tudományos segédmunkatárs,
2014. 11. 14.

Kilépők
Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék:
Dr. Molnár Péter adjunktus, 2014. 10. 16.

Rajz-művészettörténet Tanszék
Szekeres Ferenc adjunktus, 2014. 11. 30.

Dr.Tandari-Kovács Mariann adjunktus,
2015. 01. 31.
Testnevelési és Sporttudományi Intézet

Kitüntetés
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Szeged
Kultúrájáért Díjban részesült Dr. Dombi Józsefné dr., az Ének-zene Tanszék főiskolai
tanára.

IV. BIZOTTSÁGI HÍREK
Gyakorlati Képzési Bizottság
A Gyakorlati Képzési Bizottság 2015. 02.
10-én tartotta ülését. Az ülés napirendje: 1.
Hogyan tudja méltón képviseltetni magát karunk a „Pár beszéd a Párbeszédről” országos módszertani konferencián Egerben,
március 5–7. között? (Bácsi János). 2. Tájékoztató a hallgatók gyakorlati képzésének
alakulásáról (Ravasz Viktória). 3. Egyebek:
Több kolléga kérte, hogy a bizottság járjon
el a külső gyakorlatok finanszírozásának
kérdésében.

Oktatási és Akkreditációs Bizottság
A Környezetbiológia és Környezeti Nevelés
Tanszék kérelmet nyújtott be az Oktatási és
Akkreditációs Bizottsághoz – a Műszaki
szakoktató képzésen belüli – két új specializáció (Biztonságtechnikai specializáció
és a Környezetvédelmi, vízgazdálkodási
specializáció) indítására.
Az Alkalmazott Egészségtudományi és
Egészségfejlesztési Intézet szintén kérelmet
nyújtott be, amelynek tárgya a Stíluskommunikátor szakirányú továbbképzési szak
specializációja szakfelelősének és szakgazda intézetének megváltozása, valamint a
Rekreáció-szervezés és egészségfejlesztés
alapképzési szak Egészségfejlesztő felelősének a megváltozása.
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A Művészeti Intézet és a Művészeti Intézet
Rajz-művészettörténet Tanszékének vezetője az említett tanszék kredittervében a
„Szakmai gyakorlatok” nevű tárgy egyik
elemének, a 40 órás Művészettörténet gyakorlatnak választhatóvá tételét kérvényezte.
A bizottság valamennyi kérést, indítványt
támogatta.

Tudományos és Művészeti Diákkör
A JGYPK Tudományos és Művészeti Diákköreinek intézményi konferenciáján 2014.
november 19-én több mint száz pályamunka elnyerte a XXXII. OTDK-ra való benevezés jogát. 2014 decemberében a 11. Művészeti szekcióba, 2015. január elején pedig a
Humántudományi, Pedagógiai – Könyvtártudományi – Andragógiai, a Testnevelési,
Társadalomtudományi, valamint a Tanításés Tanulásmódszertani Szekciókba történt
meg a hallgatóink benevezése. A Kar hallgatóinak nevezési, részvételi díjait, valamint
az utazási költségeket az NTP-OTDKR-14
pályázattal szeretnénk biztosítani, amelyet a
Kari TDB és a Pályázati Iroda közösen adott
be. További két pályázatot nyújtottunk be,
amelyek siker esetén a tudományos és művészeti diákköri munka további fejlődését
segíthetik. A XXXII. OTDK szekcióira 2015
áprilisában kerül sor.

V. KARI HÍREK
Educatio 2015
A 2015-ös év legnagyobb felsőfokú oktatási
börzéjére január 22–24. között került sor
Budapesten a Syma csarnokban. A Szegedi
Tudományegyetem standján mind a tizenkét
kar képviseltette magát, így természetesen
karunk is. A csütörtöki, viszonylag visszafogottabb érdeklődést mutató nap után pénteken és szombaton kiemelkedő számú érdeklődő volt nálunk. Az érdeklődők jelentős része az alapszakokról, illetve az osztatlan ta-

nárképzésben indított szakjainkról kért információkat. A standon öt fő segítővel jelentünk
meg. Ezt a létszámot erősen indokolta a
csúcsidőkben hozzánk látogató érdeklődők
száma. A kiállításon a budapesti egyetemek
érezhető dominanciájának ellenére nagyon
hasznos és sikeres volt egyetemünk részvétele, karunk standján is sok budapesti lakhelyű diák érdeklődött.
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SZTE Nyílt nap
A beiskolázási szezon utolsó, szegedi nyílt
napjára 2015. február 7-én került sor, ahol
szülői tájékoztató is várta az érdeklődőket. A
rendezvény a Rektori Hivatal épületében
volt. Az átriumban minden kar önálló stand
jelleggel képviseltette magát, és a delegált
kollégák és hallgatók válaszoltak a felmerülő
kérdésekre. A program lehetőséget biztosított jelentkezési lap közös kitöltésére, információk szerzésére a jelentkezés benyújtásával kapcsolatos tudnivalóktól az általános
tájékoztatásig. Ezenfelül sor került a hallgatók költségtérítését segítő ösztöndíjak és az
egyetemen kapható hazai és nemzetközi
ösztöndíjak bemutatására. Az esemény igen
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látogatottnak bizonyult, sok diák jött egyedül, de többen a szüleiket is magukkal hozták. A „szülői értekezleten” szó esett felsőoktatási szakképzésekről, alapképzésekről,
mesterképzésekről és osztatlan képzésről, a
szerezhető többletpontokról és a felvételi
ponthatárokról is. Az előadáson külön felhívták a részvevők figyelmét a felsőoktatást
érintő változásokra. A rendezvény igen
hasznosnak bizonyult, hiszen sok érdeklődőt
erősítettünk meg konkrét elhatározásában,
illetve segíteni tudtunk mindazoknak, akik
még a nyílt nap időpontjáig sem tudtak választani a lehetőségek közül.

Diplomaátadó
Kevés olyan széles képzésű palettával rendelkező felsőoktatási intézmény van Magyarországon, mint a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző
Kara. Az intézmény diplomaátadó ünnepségére 2015. február 14-én került sor a József
Attila Tanulmányi és Információs Központ
kongresszusi termében, ahol 100 hallgató
vehette át az oklevelét. A hallgatók andragógia, ének-zene, gyógypedagógia, képi ábrázolás, multikulturális nevelés tanára, műszaki szakoktató, nyelv- és beszédfejlesztő,
óvodapedagógus, rekreáció és egészségfejlesztés, testnevelő-tanár, szociálpedagógia,
tanító, testnevelő-edző, illetve vizuális- és
környezetkultúra-tanár szakokon végeztek.
Karunk intézeteit a Taláros Testület tagjai,
Prof. Dr. Békési Imre, Barátné Dr. Hajdu
Ágnes, Dr. Benkő Zsolt, Dr. Gombos József,
Dr. Kékes Szabó Mihály, Dr. Krész Miklós,
Prof. Dr. Maczelka Noémi, Prof. Dr. Nagy
János, Dr. Pál Ágnes, Prof. Dr. Rácz Lajos
és Prof. Dr. Seres László képviselték. A
meghívásunkat elfogadta és az elnökségben

helyet foglalt: Prof. Dr. Szabó Gábor egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem
rektora; Devecz Miklós, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja; Prof. Dr. Hajdú
József egyetemi tanár, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja; Prof. Dr. Széll Márta
egyetemi tanár, az Általános Orvostudományi Kar tudományos és külkapcsolati
dékánhelyettese; Dr. Vajda Zoltán egyetemi
docens, a Bölcsészettudományi Kar tudományos és nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettese; Dr. Laczkóné Dr. Turzó
Kinga egyetemi docens, a Fogorvostudományi Kar általános dékánhelyettese;
Dr. Vilmányi Márton egyetemi docens, a
Gazdaságtudományi Kar dékánja; Prof. Dr.
Keszthelyi-Szabó Gábor egyetemi tanár,
Rector Emeritus, a Mérnöki Kar dékánja; Dr.
Horváth József egyetemi docens, a Mezőgazdasági Kar dékánja; Prof. Dr. Szecsődi
Ferenc egyetemi tanár, a Zeneművészeti
Kar dékánhelyettese. Karunk vezetését Dr.
Marsi István főiskolai tanár, a kar dékánja,
Dr. Tóth Szergej ifjúsági és kommunikációs
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dékánhelyettese, Tóth Károly, a dékáni hivatal vezetője, Mihály Illésné főtanácsos aszszony, a tanulmányi osztály vezetője, illetve
Berczi Dávid, a Hallgatói Önkormányzat alelnöke képviselte. Dr. Marsi István dékán
ünnepi beszédét követően oklevelek átadására került sor. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar által meghirdetett „A kar kiváló hallgatója” elismerő oklevelét és emlékérmét Nagy Arnold testnevelő és egészségfejlesztés sza-
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kos tanár kapta, „A kar kiváló művész hallgatója” elismerő oklevelét és emlékérmét
pedig Marton Ákos Barnabás képi ábrázolás
szakos végzős hallgató nyerte el. A tanúsítványok átadása után Berczi Dávid, a Hallgatói önkormányzat alelnöke búcsúzott az immár diplomás hallgató tásaitól. Akik nem
tudtak részt venni az ünnepségen, azok élő
közvetítésen keresztül figyelemmel követhették az eseményeket.
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PEDAGÓGIAI ESTÉK A MENTOR(H)ÁLÓ KLUBBAN

A Szegedi Tudományegyetem és konzorciumi partnerei az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül támogatást nyertek a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008
számú, „MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM”
című projekt megvalósítására.
A projekt keretein belül működő Mentor(h)áló Klub január végétől még szélesebbre tárta kapuit: pedagógiai és a pedagógia társterületeihez illeszkedő témákban
nagyszabású esti előadásokat, beszélgetéseket szerveznek Szegeden az IH Rendezvényközponttal együttműködésben.
Céljuk az, hogy a pedagógiai témákat a
közbeszéd tárgyává tegyék – ezért olyan
előadókat, szakembereket hívnak a Mentor(h)áló Klub és IH közös színpadára, akik
képesek minél szélesebb rétegeket (oktatók,
pedagógusok, hallgatók, szülők) közös
gondolkodásra invitálni.
A sorozat telt házzal indult: 500 érdeklődő
várta dr. Zacher Gábor toxikológus főorvost,
aki 2015. január 28-án, szerdán este a Mentor(h)áló Klub vendége volt.
„Mindennapi függőségeink” című előadásában dr. Zacher Gábor a függőségek széles
skáláját mutatta be (alkohol, kábítószer, dohányzás, munka, játékszenvedély, koffein,
vásárlás, számítógép, csokoládé, edzés,
vásárlás, szex), több esetében is számos
személyes példát és élményt említve. A függőségek kialakulásában a genetika és a
szocializáció szerepét emelte ki.
A függőségekkel való „együttélés” egyik legfontosabb eleme, hogy mindenkinek legyen
egy külső kontrollja – házastárs, barát, szülő
–, akinek adunk a véleményére, és elfogadjuk azt. Az ő segítségükkel tolerábilis függők
lehetünk, azaz elkerülhető az az állapot, ami
már betegségnek minősül.
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A nagysikerű előadást követően lehetőség
nyílt dedikálásra és személyes kérdések feltevésére is.
Mesésen alakult a folytatás is! 350 résztvevő – köztük óvodapedagógusok, tanítók,
gyógypedagógusok, magyartanárok, könyvtárosok – volt kíváncsi dr. Boldizsár Ildikó
mesemondó, mesekutató, meseterapeuta
„Mesék a mindennapokban és a gyógyításban” című előadására. Az előadás fő
témája az volt, hogy mely jellemzők teszik
lehetővé, hogy a mesék a mindennapokban
és a gyógyításban kiemelt szerepet töltenek
(tölthetnének) be.
A közönség döbbent csendben hallgatta a
nyitómesét (Anahakán-rózsa meséje), a
mese és annak előadásmódja sokak számára katartikus élményt jelentett.
Boldizsár Ildikó előadásából megtudhattuk,
hogy a mese „az életben maradáshoz, az
emberi méltósághoz, az értelemmel telített
létezéshez, a teremtett világgal való egységben levéshez szükséges szellemi és
gyakorlati tudás komplex tárháza”.
Az európai mesekutatás 2349 mesetípust
ismer, amelyek „a létezés minden fizikai,
szellemi és lelki formájára mutatnak példát”.
Őseink még tudták, hogy „a világ megismerésének egyik lehetséges módja a történeteken keresztüli megismerés”. Erre
kitűnő példa az indiai Pancsatantra – az
Ötös Könyv –, a világ legősibbnek tartott és
leghíresebb mesegyűjteménye, a szanszkrit
irodalom legrégebbi nyelvemléke, melynek
eredete az időszámításunk előtti 6. évszázadra nyúlik vissza. Célja az volt, hogy állatmesék alakjában bölcsességre tanítsa és
jó tanácsokkal lássa el a rádzsák fiait.
Boldizsár Ildikó „rögtönzött továbbképzéséből” azt is megtudhattuk, hogy milyen műfajcsoportjai vannak a mesének, és mire
szolgálhatnak az egyes típusok. Részlete-

sen megismerhettük az állatmesék, a varázsmesék (nálunk inkább tündérmesék), a
legendamesék, a novellamesék, az ördögmesék, a falucsúfoló mesék, a tréfás mesék,
a hazugságmesék, valamint a formulamesék
jellemzőit.
Az előadás egyik nagyon fontos üzenete az
volt, hogy a mese nem gyerekműfaj: a mesék végigkísérik az ember teljes életét
(gyerekkor, ifjúkor, felnőttkor, érett nő/férfi,
öregkor), s mindegyik kornak megvannak a
maga meséi, amelyek arra a korra vonatkozó viselkedésbeli és gondolkodásbeli példákat, magatartásmintákat, cselekvési modelleket tükröznek.
Az előadó kitért a meseterápia, a mesékkel
való gyógyítás fogalmára is, s 15 éves ez
irányú tapasztalata alapján beszélt arról,
hogyan használhatók a mesék egyensúlyvesztett állapotokban.
Boldizsár Ildikó válaszolt a közönség kérdéseire, majd „Az Élet hatalma” című afrikai
népmesével búcsúzott Szegedtől és a Mentor(h)áló Klubtól, melynek üzenete: „soha ne
felejtsük el, hogy az Élet minden pillanatban
itt áll mellettünk, és megszólít.”
„Így volt, mese volt, amit mondtam, igaz
volt.”
A pedagógiai témájú esték sorozatának következő vendégeként március 16-án, hétfőn
dr. Vekerdy Tamás tart előadást Szegeden!

Vekerdy Tanár Urat talán nem szükséges
bemutatni, hiszen ő minden bizonnyal a legismertebb ma élő magyar gyermekpszichológus. Tanár Úr emellett fantasztikus előadó,
aki bölcs, gyakorlatias tanácsaival, egyedi
stílusával és fergeteges humorával mindig
meghódítja a közönséget.
Jól szeretni – gyerekek, óvodák, iskolák
című előadása középpontjában a gyerek és
az iskola viszonya áll, és az, hogy ez hogyan hat a családra. Milyen változásokon
megy át a gyerek iskolás kora alatt, és ehhez az iskolának hogyan kell(ene) viszonyulnia.
Az előadás után könyvárusítással egybekötött dedikálás is lesz!
A projektről és a pedagógiai estékről bővebben a www.jgypk.hu/mentorhalo honlapon
lehet tájékozódni.
Porkoláb Mihály
projektmenedzser
További információ:
www.jgypk.hu/mentorhalo
TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008
„MENTOR(h)ÁLÓ 2.0 PROGRAM”
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Szemeszternyitó előadás
A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar szemeszternyitó előadása 2015. február 27- én
pénteken került megrendezésre a JGYPK
főépületének tanácstermében. A „20 év, 20
módszer, 20 helyszín, Szemelvények az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet tevékenységéből” című előadás délután 2 órakor kezdődött. A
közönség soraiban a kar oktatói és hallgatói
foglaltak helyet. Az első előadást Dr. habil.
Benkő Zsuzsanna tartotta, aki az egészségről, az egészségfejlesztésről és az aktív
szabadidő eltöltésről beszélt, ezután Dr.
habil. Tarkó Klára tartotta meg a kisebbségekről és az egészségfejlesztésről szóló
prezentációját. Végül Dr. Lippai László Lajos
a mentális egészségről és annak méréséről
tartott előadást. A prezentációk után a rendezvény közös fórummal zárult.
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VI. INTÉZETI, TANSZÉKI HÍREK
Alkalmazott Humántudományi Intézet
Alkalmazott Társadalomismereti
Tanszék

Alkalmazott Humántudományi Intézet
Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti
Tanszék

Roma integrációs tanulmányok képzési
workshop
Az SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott Társadalomismereti Tanszéke 2015. január 26-án rendezte
meg képzési workshopját, melynek témája a
szaktanszék szeptemberben elindult Roma
integrációs tanulmányok specializációja volt.
A képzés választható első, vagy második
specializációként felvehető az SZTE minden
hallgatója számára, ezért a tanácskozás elsődleges célja az volt, hogy a kar és a többi
kar szakfelelőseit megismertesse a roma integrációs tanulmányok céljaival és képzési
struktúrájával, illetve keresse az együttműködés lehetőségeit az SZTE tanszékeivel. A
tanácskozás komoly eredményének tekinthetjük, hogy nyomában megkezdődnek a
munkák a specializáció beépítésére az
SZTE tanárképzésének teljes spektrumába.

Előadások a RETRÓról, 2014. november
14.
A retró témakörében tartottak előadásokat a
Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
meghívott előadói november 14-én. Az előadások a szocializmus idejének mindennapi
életével, a kor emberét a hétköznapokban
érintő jelenségekkel foglalkoztak, de szükségképpen érintették az akkor mindenhol jelenlévő politikai-közéleti hatásokat is. Az érdeklődők a következő előadásokat hallgathatták meg: Kiss Gábor: A szó az élet tükre.
Korfestő szavak; Nagy János: Nagymama
elvtárs; Mits Péter: Kis magyar zenei retró;
Magyari Sára: Ő(r)retró, avagy ki áll a gátra…; Tóth Szergej: Sztálini metró, retró.

13

Retró kiállítás, 2014. november 14. –
2015. január 30.
A szocialista rendszer idejével, a szocialista
Magyarországgal kapcsolatos tárgyak kerültek kiállításra a Hattyas sori Olvasóban. A
kiállítás megnyitóját különösen nagy érdeklődés övezte. Az idősebbek számára a retró
tárgyak régi emlékeket idéztek, a fiatalabbakhoz pedig közelebb kerülhetett a számukra már történelemnek számító korszak.
A megnyitón a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék alkalmazott nyelvészet szakos, valamint nyelv- és beszédfejlesztő tanár szakos hallgatói vetítéssel egybekötött
műsort adtak elő, mely a szocialista éra két
meghatározó figurája, Nyikita Szergejevics
Hruscsov és Kádár János ellentmondásos
személyiségét és a nevükkel fémjelzett korszakot idézte meg. A kiállítást gondolataival
Voigt Vilmos professzor, a Magyar Szemiotikai Társaság alapító elnöke nyitotta meg.

Felnőttképzési Intézet
2014. november 14. – Felnőttképzési
Road Show Szeged 2014
A Magyar Pedagógiai Társaság Felnőttképzési Szakosztálya immár harmadik alkalommal rendezett felnőttképzési road show-t
azzal a céllal, hogy az adott térségek szakembereivel eszmét cseréljen az élethosszig
tartó tanulás, a felnőttképzés aktuális kérdéseiről, és információt gyűjtsön a hazai tapasztalatokról, jó gyakorlatokról. 2014 őszén
az új felnőttképzési törvény bevezetésének
tapasztalatairól és a Magyar Képesítési Keretrendszer felsőoktatási szintleírásainak elkészülte kapcsán a bevezetéssel kapcsolatos várható feladatokról volt szó. A téma fontosságát jelzi, hogy a road show társrendezője a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Andragógiai Albizottsága,
az Oktatási Hivatal TÁMOP-3.1.3-11/12011-0001 kiemelt projektje, valamint a rendező egyetemek andragógus képzésért felelős szervezeti egységei, így az SZTE
JGYPK Felnőttképzési Intézete. A konferencia plenáris ülésének köszöntőjét Dr. T. Molnár Gizella intézetvezető főiskolai tanár tartotta meg, Dr. Farkas Éva egyetemi docens
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két előadást tartott: A tanulási eredmény
alapú gondolkodás a felnőttképzési programok tervezésében, illetve Tanulási eredmények a szakmai programkövetelményben
címmel.
2014. december 4. – Az Intézet Napja
A Felnőttképzési Intézet a korábbi évek hagyományait követve a 2014-es évet is egy
az Intézet tevékenységét reprezentáló, izgalmas eseménnyel zárta, melynek célja az
eredmények számbavétele mellett a közös
ünneplés is volt. Az Intézet Napját Dr. Marsi
István dékán úr köszöntő beszéde és Dr. T.
Molnár Gizella intézetvezető megnyitója
kezdte, majd ezt könyvbemutató követte oktatóink tudományos munkáiból (Dr. Farkas
Éva: A rejtett tudás; Dr. Keczer Gabriella: Az
egyetemek szerepe, irányítása és működése a 21. század elején). Ezután Dr. Szirmai
Éva főiskolai docens számolt be ösztöndíjas
moszkvai tanulmányútjáról és kutatásairól,
ezt követően pedig Dr. Viskolcz Noémi főiskolai tanár mutatta be az általa szerkesztett
Obeliscus online művelődéstörténeti folyóiratot. Délután az Intézet tehetséges hallgatóinak kutatásaiból kaphattak ízelítőt a vendégek, így bemutatásra került a Sokszínű
szakMA c. kötet (Fecske Andrea), Közművelődési kutatás – egy városrész és közművelődési színterei címmel Bálint Júlia, Kávai
Petra, Keller Beáta, Kósa Boglárka mutatta
be kutatásait, a II. évfolyamos kulturális mediátorok pedig A Kulturális Örökség Napjai
Szegeden címmel mutatták be projektjüket.
Az előadásokat a Tudásminta Felnőttképzési Tanácsadó és Szolgáltató BT. bemutatkozása zárta (Ipacs Virág). A szakmai program
kis ünnepséggel, koccintással zárult.

nyeknek megfelelő felnőttképzések fejlesztése. A tanácskozáson előadást tartott Dr. T.
Molnár Gizella intézetvezető főiskolai tanár
Nélkülözhetők vagyunk? Szükséges-e a
képzők képzése? címmel és Dr. Farkas Éva
egyetemi docens Felnőttképzés a felsőoktatásban címmel.
2014. szeptember – 2015. június – a Mentor(h)áló 2.0 (TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-20130008) keretében Mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú képzésben oktat Dr. Farkas Éva egyetemi docens, Dr. Szűcs Norbert adjunktus és Dina
Miletta tanársegéd. Szükségessé vált a
mentorpedagógus tevékenységének újradefiniálása, a képzési tartalom pontosabb fókuszálása és annak rögzítése, hogy a mentorpedagógus felnőttekkel, leendő és jelenlegi pedagógus kollégákkal foglalkozik. A
tanterv fejlesztési folyamatában először azt
határoztuk meg, hogy mire akarjuk képessé
tenni a képzésben részt vevő pedagógusokat. A mentorpedagógus olyan szakember,
aki szakszerű, hatékony támogatást tud adni
pedagógustársainak az egyéni szakmai kihívások kezeléséhez, valamint a szervezeti
környezethez és változásokhoz való alkalmazkodáshoz.
2015. február 12. – Kihívások 2.0 – Az új
felsőoktatási koncepció szakmai fórumon
Dr. Farkas Éva egyetemi docens Hazai folyamatok és nemzetközi trendek az oktatáspolitikában címmel tartott előadást.
2015. február 16. – Dr. Keczer Gabriella főiskolai docens Az egyetemek szerepe, irányítása és működése a 21. század elején c.
könyvét mutatta be a SZAB székházban.

2014. december 9. – Szakképzési Kerekasztal
A Szegedi Tudományegyetem és a DélAlföldi Regionális Felnőttképzési Központ
Regionális Felsőoktatás és felnőttképzési
együttműködés a munkaerő-piaci sikeresség
érdekében címmel workshopot szervezett,
melynek célja a közösségi típusú felsőoktatás megteremtése és a munkaerő-piaci igé-
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A Gyógypedagógus-képző Intézet
oktatóinak tevékenysége
Meggyesné Hosszu Tímea
2014. szeptember 16–17.: „Oktatás és tudomány a XXI. század elején” 2014-es
Nemzetközi Tudományos Konferencia;
Helyszín: SJE Konferencia-központ –
Hradná 2, 945 01 Komárno
Meggyesné Hosszu Tímea: Tabu-e a szexualitás? Vizsgálati adatok tanulásban akadályozott és ép fejlődésmenetű diákok szexuális neveléséről
2014. november 6–7–8.: „Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány” Országos Neveléstudományi Konferencia; Helyszín: Debreceni Egyetem Debrecen, Egyetem tér 1.
Meggyesné Hosszu Tímea és Lesznyák
Márta: Az idegen nyelvet tanító pedagógusok módszertani repertoárja a tanulásban
akadályozott gyermekek iskoláiban
2015. január 12–13–14.: „III. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia”
Helyszín: Konferencné centrum UJS – Selye
János Egyetem Konferenciaközpontja,
Hradná 2, Komárno (Szlovákia)
Meggyesné Hosszu Tímea: Tanulásban
akadályozott tanulók idegen nyelvtanítása
során alkalmazott módszerek, tankönyvek
elemzése
Máténé Homoki Tünde
2014. szeptember 16–17.: „Oktatás és tudomány a XXI. század elején” 2014-es
Nemzetközi Tudományos Konferencia;
Helyszín: SJE Konferenciaközpont – Hradná
2, 945 01 Komárno
Máténé Homoki Tünde: Terepgyakorlatok a
szegedi gyógypedagógus-hallgatók pályaszocializációjában
2014. 10. 21.: „II. Gyakorlatvezető Gyógypedagógusok Fóruma” – országos szakmai
konferencia, SZTE JGYPK Szeged
Máténé Homoki Tünde: A terepgyakorlatok
hatása a gyógypedagógusok pályakezdésére
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Blaskovicsné Gál Zita
2014. november 6–8.: „Országos Neveléstudományi Konferencia”, Debrecen
Gál Zita és Kasik László: A tudáselméleti
működés és a szociális problémamegoldó
gondolkodás kapcsolata 4–6 évesek körében
Kasik László és Gál Zita: Óvodások helyzetspecifikus problémamegoldó gondolkodása
2015. január 12–13–14.: „III. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia”
Helyszín: Konferencné centrum UJS – Selye
János Egyetem Konferenciaközpontja,
Hradná 2, Komárno (Szlovákia)
Gál Zita és Horváth Alexandra: A tudatelméleti működés, a munkamemória-kapacitás és
a nyelvi funkciók mérése beszédhibás
gyermekek körében
Molnár-Tóth Alinka
2014. szeptember 16–17.: „Oktatás és tudomány a XXI. század elején” 2014-es
Nemzetközi Tudományos Konferencia;
Helyszín: SJE Konferencia-központ –
Hradná 2, 945 01 Komárno
Molnár-Tóth Alinka: Nyelvészeti ismeretek
szerepe a logopédiában
2014. szeptember 4–6.: Orvosi Rehabilitáció
Fizikális Medicina Magyarországi Társaság
2014. évi Vándorgyűlése, Szolnok
Molnár-Tóth Alinka – Jakab Katalin – Vécsei
László: „Beszélek, hogy beszéljek!” magyar
afáziaterápiás eljárás az SZTE ÁOK
Neurorehabilitációs Osztályán Ivaskó Lívia
2014. szeptember 24.: Neurológiai Kerekasztal SZTE „Új Klinika”
Molnár-Tóth Alinka – Ivaskó Lívia: Aphasia
és dysarthria terápia stroke betegeknél
2014. 10. 21.: „II. Gyakorlatvezető Gyógypedagógusok Fóruma” – országos szakmai
konferencia, SZTE JGYPK Szeged
Molnár-Tóth Alinka: A logopédiai gyakorlat
sajátosságai klinikai területen

Művészeti Intézet
Ének-zene Tanszék
2014. szeptember 29–30-án „Évfordulós
művészek” címmel nemzetközi zenei konferenciát szerveztünk. A konferenciához
kapcsolódó
nemzetközi hangversenyt
szeptember 30-án 18 órai kezdettel az
SZTE Rektori Hivatal Dísztermében tartottuk.
2014. október 9-én Maczelka Noémi zongoraestjét rendezték meg az Egyetemi Őszi
Kulturális Fesztivál keretében a Rektori Hivatal Dísztermében.
2014. október 16–18. között a Visegrád
Projekt keretében a lengyelországi
Slupskban nemzetközi konferencián vett
részt és koncerten működött közre Asztalos
Bence, Dombi Józsefné, Maczelka Noémi,
tanszékünk oktatói, valamint Siposné Csendes Éva, a gyakorló iskola tanára, Bodnár
Gábor, az ELTE Zenei Tanszékének vezetője és Rajk Judit, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára. A program magyarországi szervezője Maczelka Noémi volt.
2014. október 28-án Dombiné Kemény Erzsébet és Pukánszky Béla hangversenyére
került sor az SZTE Rektori Hivatal Dísztermében.
A Vántus István Kortárszenei Napok rendezvénysorozat keretei között 2014. november 25-én „Zenepedagógiai délelőtt”
címmel hangversenyt tartottunk kortárs zeneszerzők műveiből a hallgatók és oktatók
tolmácsolásában.
2014. december 9-én az Argenteus
Vegyeskar jótékonysági koncertet adott a
Hungi Vigadóban.
Szakszervezeti karácsonyi hangverseny
közreműködői voltak tanszékünk tanárai és
hallgatói 2014. december 12-én az SZTE
JGYPK Dísztermében.

Tanító- és Óvóképző Intézet
2014. szeptember 21. – Szent László oltárkép felszentelése
Szárnyas oltár, stációk, oltárképek sorát követi Sonkodi Rita újabb alkotása, a mórahalmi Szent László király templomban felszentelt oltárképe. Az erősen keresztény hitű, bátor, harcias, de égi hatalomra vágyó királyunkat, Szent Lászlót festette meg, a híres legenda helyszínén a tordai hasadékban, a rá jellemző attribútumokkal és áhítattal. „Isten házába alkotni egy festő számára
a legnagyobb áldás, mély alázatot kíván az
alkotótól. E kép előtt emberek mondják el
örömüket, fájdalmaikat és imáikat.”
2014 októberében a Tanító- és Óvóképző
Intézetből az Erasmus+ felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitása keretében
három kollégánknak a szlovákiai Nyitra
Konstantin Filozofikus Egyetemének Középeurópai Tanulmányok Karán volt lehetősége
– vendégoktatóként – külföldi tapasztalatszerzésre.
Czédliné Bárkányi Éva a pedagógiai értékelés tanításáról, Cziberéné Noel Gizella a
testnevelés, H. Molnár Emese az anyanyelvi
nevelés módszertanának néhány területéről
tartott előadásokat. Ugyanakkor kollégáink
ismerkedtek a partner egyetem oktatási
struktúrájával, valamint bepillantást nyerhettek az Erasmus+ programmal éppen kint tartózkodó tanító szakos hallgatók mindennapjaiba is.
A TÓKI Magyar Szakcsoportja ősszel – korábbi évek gyakorlatának megfelelően – kari
mesemondóversenyt rendezett, amelyre
2014. november 4-én került sor. A szervező
dr. Kakuszi Péter szakcsoportvezető főiskolai tanár volt. A jelentkezett hallgatóknak
egy-egy szabadon választott magyar népmesét kellett megtanulniuk és előadniuk. A
legjobb két szereplő jutott az ELTE Óvó- és
Tanítóképző Kara által rendezett országos
döntőbe. A budapesti megmérettetésen a
hallgatókat felkészítő H. Molnár Emese tanárnő és a helyi verseny szervezője,
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Kakuszi Péter is jelen volt. A hallgatók szép
eredményeket értek el. Abonyi Kitti előadását a könyvtárosok különdíjjal, Bali
Szintia szereplését a jövő évben rendezendő országos mesehétre való meghívással jutalmazta a zsűri.
A múlt örökségei – a jelen lehetőségei elnevezésű, a Magyar Tudományos Akadémia
Szegedi Székházában 2014 novemberében megrendezésre került konferencián
Czédliné Bárkányi Éva „Módszertani kutatások tanító szakos hallgatók körében –
eredmények és alkalmazásuk” című előadását hallgathatták meg az érdeklődők.
5-let(T): az ötéves Művészettel az Oktatásért Kutatócsoport művészeti-tudományos estje – 2014. november 5.
A 2009 őszén alakult, mára 97 fő tagot
számláló MűOK évfordulós rendezvényén,
közel száz fő közönség előtt, vetített képes
előadás hangzott el a műhely elmúlt öt évének tevékenységéről, kulturális programjairól, empirikus kutatási projektjeiről. Az est
második blokkjában a SZTE JGYPK TÓKI
oktatói, egykori és jelenlegi diákjai tartottak
ötperces, az ötös szám kultúrtörténetével
foglalkozó, különböző tudományterületeket
és művészeti ágakat érintő előadásokat.
Szöveg, zene és mozgás összhangját példázták az ötös számot tematizáló mondókaszcenírozások, majd az ötös számjegyhez
kapcsolódó matematikai érdekességeket
mutatott be az Ötletes feladatok az ötről című vetélkedő. A rendezvényt Az öt képi reprezentációi címmel képi szimbólumokat bemutató kiállítás kísérte, és jubileumi tortaszelés zárta.
A 2015. január 12–14-e között Révkomáromban megtartott III. Neveléstudományi
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és Szakmódszertani Konferencián a TÓKI
Tanítóképző Szakcsoportjából négy kolléga
is részt vett. Czédliné Bárkányi Éva a tanító
szakos képzésben a matematika és
tantárgypedagógiája tanításának megújulásáról tartott előadást. Cziberéné Noel Gizella a Testnevelés az óvodában I., H. Molnár
Emese a Beszédművelés – beszédtechnika
kurzusokhoz a TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV2012-2003 pályázatára készített multimédiás tananyagaikat mutatták be. Dr. Sonkodi
Rita a vizuális kultúra tanításához kapcsolódó prezentációjában Miért nem beszélünk a
gyerekeknek a halálról? címmel igen érdekes témát járt körül, hiszen sokszor a felnőttek sem tudnak mit kezdeni a halál problémájával.
2015. január 22. – február 5.
A Nyugat hagyatéka (A Kőrösy József
Gazdasági Szakképző Iskola rendezvénye a
Magyar kultúra Napja alkalmából).
„Volt egy szent szándékunk: gyönyörűket írni”, mondja Ady. Akik 1908-ban a Nyugat folyóiratot elindították, valószínűleg nem gondoltak arra, hogy ekkora követ dobnak a
magyar irodalom állóvizébe. Hullámait a mai
napig érezzük. Sonkodi Rita eszközeivel
tisztelgett e kor géniuszai előtt, ecsettel a
kezében. Soraikat ismerjük, de személyes
tárgyaikat, ereklyéiket nem. Látva Kosztolányi csokornyakkendőjét, Csinszka csészéjét,
Babits sétapálcáját vagy Ady foteljét, talán
picit közelebb kerülünk ezekhez a költőkhöz,
írókhoz. A festmények szerették volna megosztani másokkal a rácsodálkozás örömét,
melyet e beszédes tárgyak jelentettek. És
ahogy a festőnő mondta: Volt egy szent
szándékom nekem is: „gyönyörűket” festeni…

VII. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
Dr. habil. Maczelka Noémi intézetvezető,
tanszékvezető, egyetemi tanár 2014. 10. 16tól 10. 19-ig az Akademia Pomorska w
Slupskban konferencián vett részt. Utazásának költségeit a 2T2801680 sz. keret fedezte.

ja volt. Utazásának költségeit a 2T2901690
sz. keret fedezte.

Siposné Csendes Éva gyakorlóiskolai tanár
2014. 10. 16-tól 10. 19-ig az Akademia
Pomorska w Slupskban konferencián vett
részt. Utazásának költségeit a 2T1114012
sz. keret fedezte.

Dr. Kruppa Tamás egyetemi docens 2014.
10. 23-tól 10. 27-ig kutatást végzett Firenzében. Utazásának költségeit az OTKA K
109070 sz. keret fedezte.

Dr. Dombi Józsefné főiskolai tanár 2014.
10. 16-tól 10. 19-ig az Akademia Pomorska
w Slupskban konferencián vett részt. Utazásának költségeit a 2T2801680 sz. keret fedezte.
Dr. Dombi Józsefné főiskolai tanár 2014.
10. 21-től 10. 22-ig Csehországban a Brnói
Egyetemen konferencián vett részt. Utazásának költségeit az utazó fedezte.
Dr. Asztalos Bence főiskolai docens 2014.
10. 16-tól 10. 18-ig az Akademia Pomorska
w Slupskban konferencián vett részt. Utazásának költségeit a 2T2801680 sz. keret fedezte.
Dr. Szabó Klára tanszékvezető, főiskolai
docens 2014. 11. 02-től 11. 07-ig Klagenfurtban Erasmus International Week rendezvényen vett részt. Utazásának költségeit a
2T4101610 sz. keret fedezte.
Dr. Drahota-Szabó Erzsébet intézetvezető,
tanszékvezető, főiskolai tanár 2014. 10. 06tól 10. 08-ig Göttingenben meghívott előadóként előadást tartott. Utazásának költségeit az utazó fedezte.
Dr. Drahota-Szabó Erzsébet intézetvezető,
tanszékvezető, főiskolai tanár 2014. 10. 26tól 11. 01-ig Jénában Erasmus oktatói mobilitásban vett részt. Utazásának költségeit a
16012T082 sz. keret fedezte.
Dr. Tuska Tünde tanszékvezető, főiskolai
docens 2014. 10. 12-től 10. 17-ig a 2014-es
nemzetközi „Etnofilm Cadca” zsűrijének tag-

Dr. Bakti Mária főiskolai docens 2014. 10.
29-től 11. 01-ig Innsbruckban előadást tartott a Translata 2. Konferencián. Utazásának
költségeit a 2S5051601 sz. keret fedezte.

Soós Katalin tanársegéd 2014. 10. 05-től
10. 11-ig Erasmus oktatói mobilitásban vett
részt a Konstantin Filozófus Egyetemen.
Utazásának költségeit az Erasmus ösztöndíj
fedezte.
Fáyné Dr. Dombi Alice tanszékvezető, főiskolai tanár 2014. 10. 05-től 10. 11-ig
Erasmus oktatói mobilitásban vett részt a
Konstantin Filozófus Egyetemem. Utazásának költségeit a 2T2201620 sz. keret fedezte.
Dr. Kovács Krisztina Ágnes főiskolai adjunktus 2014. 10. 05-től 10. 11-ig Erasmus
oktatói mobilitásban vett részt a Konstantin
Filozófus Egyetemem. Utazásának költségeit a 2T2201620 sz. keret fedezte.
Dr. Tóth Szergej dékánhelyettes, intézetvezető, főiskolai tanár 2014. 10. 18-án a
Szentteleki Kornél napi rendezvényen vett
részt Szivácon. Utazásának költségeit az
utazó fedezte.
Annus Gábor irodavezető 2014. 10. 18-án
a Szentteleki Kornél napi rendezvényen vett
részt Szivácon. Utazásának költségeit az
utazó fedezte.
Tóth Károly hivatalvezető 2014. 10. 18-án a
Szentteleki Kornél napi rendezvényen vett
részt Szivácon. Utazásának költségeit az
utazó fedezte.
Dr. Asztalos Bence főiskolai docens 2014.
10. 24-től 10. 26-ig Freiburgban a Kick off
meeting Erasmus +kaz „musik kreativt” ren-
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dezvényen vett részt. Utazásának költségeit
a 2S4001601 sz. keret fedezte.
Dr. habil. Maczelka Noémi intézetvezető,
tanszékvezető, egyetemi tanár 2014. 10. 24től 10. 26-ig Freiburgban a Kick off meeting
Erasmus +kaz „musik kreativt” rendezvényen vett részt. Utazásának költségeit a
2S4001601 sz. keret fedezte.
Dr. Drahota-Szabó Erzsébet intézetvezető,
tanszékvezető, főiskolai tanár 2014. 11. 12től 11. 14-ig a Selye János Egyetemen
Nemzetközi Konferencián vett részt, és plenáris előadást tartott. Utazásának költségeit
a 16902T290 sz. keret fedezte.
Dr. Nánai László egyetemi tanár 2014. 10.
15-től 10. 18-ig a Rackova Dolina, A
DIDFY2 2014 XIX Nemzetközi konferencián
vett részt. Utazásának költségeit a
2T4301630 sz. keret fedezte.
Dr. Balogh László intézetvezető, egyetemi
docens 2014. 10. 27-től 10. 30-ig Nemzetközi hallgatói, kutatási, mobilitási hálózat fejlesztése céljából látogatást tett a koperi
Primorska Egyetemen. Utazásának költségeit az OU7702770 sz. keret fedezte.
Domokos Mihály intézetvezető-helyettes,
mestertanár 2014. 10. 27-től 10. 30-ig Nemzetközi hallgatói, kutatási, mobilitási hálózat
fejlesztése céljából látogatást tett a koperi
Primorska Egyetemen. Utazásának költségeit az OU7702770 sz. keret fedezte.
Dr. Molnár Andor főiskolai docens 2014.
10. 27-től 10. 30-ig Nemzetközi hallgatói, kutatási, mobilitási hálózat fejlesztése céljából
látogatást tett a koperi Primorska Egyetemen. Utazásának költségeit az OU7702770
sz. keret fedezte.
Dr. Szalai Tünde adjunktus 2014. 11. 16-tól
11. 22-ig Erasmus oktatói mobilitásban vett
rész Theszalonikiben. Utazásának költségeit
a 16012T082 sz. keret fedezte.
Mihály Orsolya Éva külkapcsolati munkatárs 2014. 11. 08-tól 11. 16-ig Erasmus+
adminisztratív mobilitásban vett részt a veronai egyetemen. Utazásának költségeit a
16012T082 sz. keret fedezte.
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Dr. Drahota-Szabó Erzsébet intézetvezető,
tanszékvezető, főiskolai tanár 2014. 10. 29től 11. 02-ig Innsbruckban Nemzetközi fordítástudományi konferencián vett részt. Utazásának költségeit az utazó fedezte.
Dr. habil. Maczelka Noémi intézetvezető,
tanszékvezető, egyetemi tanár 2014. 11. 04től 11. 11-ig Zürichben koncerten vett részt.
Utazásának költségeit az utazó fedezte.
Dr. Nagy Miklós egyetemi docens 2014. 11.
29-től 12. 06-ig Franciaországban az
Université Paris 8 Vincennes Saint Denis intézményben Erasmus oktatói mobilitásban
vett részt. Utazásának költségeit a
16012T082 sz. keret és az ösztöndíj keret
fedezte.
Mihály Orsolya Éva külkapcsolati munkatárs 2015. 01. 05-től 01. 23-ig Campus Hungary ösztöndíjjal adminisztratív munkát végzett a római La Sapienza Egyetemen. Utazásának a költségeit az utazó fedezte.
Bácsi János gyakorló iskolai igazgató, tanár 2015. 01. 12-től 01. 14-ig a Selye János
Egyetemen részt vett a III. Neveléstudományi és szakmódszertani konferencián. Utazásának költségeit a 2T 1114012 sz. keret
fedezte.
Zs. Sejtes Györgyi gyakorló iskolai igazgatóhelyettes, tanár 2015. 01. 12-től 01. 14-ig
a Selye János Egyetemen részt vett a III.
Neveléstudományi és szakmódszertani konferencián. Utazásának költségeit a 2T
1114012 sz. keret fedezte.
Sárvári Tünde gyakorló iskolai igazgatóhelyettes, tanár 2015. 01. 12-től 01. 14-ig a Selye János Egyetemen részt vett a III. Neveléstudományi és szakmódszertani konferencián. Utazásának költségeit a 2T 1114012
sz. keret fedezte.
Gaál Zsuzsanna adjunktus 2014. 12. 06-án
Szivácon tanulmányi kiránduláson vett részt
a Szentteleki Kornél Kulturális Egyesületnél.
Utazásának költségeit a 2S55716012 sz. keret fedezte.
Dr. Tóth Szergej dékánhelyettes, intézetvezető, főiskolai tanár 2014. 12. 06-án Szivá-

con terepgyakorlaton oktatóként vett részt a
Szentteleki Kornél Kulturális Egyesületnél.
Utazásának költségeit a 2S55716012 sz. keret fedezte.
Tóth-Kocsis Csilla oktató 2014. 12. 06-án
Szivácon terepgyakorlaton oktatóként vett
részt a Szentteleki Kornél Kulturális Egyesületnél. Utazásának költségeit a 2S55716012
sz. keret fedezte.
Klippel Rita tanár 2014. 12. 06-án Szivácon
terepgyakorlaton oktatóként vett részt a
Szentteleki Kornél Kulturális Egyesületnél.
Utazásának költségeit a 2S55716012 sz. keret fedezte.
Erdei Tamás oktató 2014. 12. 06-án Szivácon terepgyakorlaton oktatóként vett részt
a Szentteleki Kornél Kulturális Egyesületnél.
Utazásának költségeit a 2S55716012 sz. keret fedezte.
Tóth Eszter szerkesztőségi titkár 2014. 12.
06-án Szivácon terepgyakorlaton oktatóként
vett részt a Szentteleki Kornél Kulturális
Egyesületnél. Utazásának költségeit a
2S55716012 sz. keret fedezte.
Dr. Krész Miklós tanszékvezető, főiskolai
tanár 2014. 11. 20-án az Újvidéki Egyetemen HUSRB fejlesztői megbeszélésen vett
részt. Utazásának költségeit a 2U5811631
sz. keret fedezte.
Dr. Galambos Gábor egyetemi tanár 2014.
11. 20-án az Újvidéki Egyetemen HUSRB
fejlesztői megbeszélésen vett részt. Utazásának költségeit a 2U5811631 sz. keret fedezte.
Dr. Békési József főiskolai tanár 2014. 11.
20-án az Újvidéki Egyetemen HUSRB fejlesztői megbeszélésen vett részt. Utazásának költségeit a 2U5811631 sz. keret fedezte.
Dr. Kelemen András PhD adjunktus 2014.
11. 20-án az Újvidéki Egyetemen HUSRB
fejlesztői megbeszélésen vett részt. Utazásának költségeit a 2U5811631 sz. keret fedezte.

Vári Beáta tanársegéd 2015. 01. 12-től 01.
14-ig a Selye János Egyetemen, a III. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencián előadást tartott. Utazásának költségeit a 2T2441644 sz. keret fedezte.
Meszlényi-Lenhart Emese gyakornok
2015. 01. 12-től 01. 14-ig a Selye János
Egyetemen a III. Neveléstudományi és
Szakmódszertani Konferencián előadást tartott. Utazásának költségeit a 2T2441644 sz.
keret fedezte.
Cziberéné Nohel Gizella mestertanár 2015.
01. 12-től 01. 14-ig a Selye János Egyetemen a III. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencián előadást tartott. Utazásának költségeit a 2T220 1620 sz. keret
fedezte.
Dr. Czédliné Bárkányi Éva tanársegéd
2015. 01. 12-től 01. 14-ig a Selye János
Egyetemen a III. Neveléstudományi és
Szakmódszertani Konferencián előadást tartott. Utazásának költségeit a 2T220 1620 sz.
keret fedezte.
Dr. Pillerné dr. Sonkodi Rita tanársegéd
2015. 01. 12-től 01. 14-ig a Selye János
Egyetemen a III. Neveléstudományi és
Szakmódszertani Konferencián előadást tartott. Utazásának költségeit a 2T220 1620 sz.
keret fedezte.
Harkainé Molnár Emese szakmetodikus
2015. 01. 12-től 01. 14-ig a Selye János
Egyetemen a III. Neveléstudományi és
Szakmódszertani Konferencián előadást tartott. Utazásának költségeit a 2T220 1620 sz.
keret fedezte.
Dr. Burján Mónika főiskolai docens 2014.
11. 23-tól 11. 29-ig Franciaországban az
INALCO Erasmus oktatói mobilitásban vett
részt. Utazásának költségeit részben a
16012T082 sz. keret fedezte.
Dr. habil. Maczelka Noémi intézetvezető,
tanszékvezető, egyetemi tanár 2014. 12. 18tól 12. 21-ig vendégoktatói tevékenységet
végzett az Universitatea Babes-Bolyai Intézményben. Utazásának költségeit az utazó fedezte.
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Dr. Asztalos Bence főiskolai docens 2015.
01. 16-tól 01. 27-ig hangversenykörúton vett
rész a Budapesti Fesztiválzenekarral San
Franciscóban, Amerikában. Utazásának
költségeit a meghívó fél fedezte.
Dr. Balogh László intézetvezető, egyetemi
docens 2014. 12. 14-től 12. 20-ig Nemzetközi Síoktatói meetingen vett részt
Bohinjban. Utazásának költségeit a
2T4441644 sz. keret fedezte.
Dorka Péter adjunktus 2014. 12. 14-től 12.
20-ig Nemzetközi Síoktatói meetingen vett
részt Bohinjban. Utazásának költségeit a
2T4441644 sz. keret fedezte.
Domokos Mihály intézetvezető-helyettes,
mestertanár 2014. 12. 14-től 12. 20-ig Nemzetközi Síoktatói meetingen vett részt
Bohinjban. Utazásának költségeit a
2T4441644 sz. keret fedezte.
Dr. Galambos Gábor egyetemi tanár 2014.
12. 04-én az Újvidéki Egyetemen HUSRB
fejlesztői megbeszélésen vett részt. Utazásának költségeit a 2U5811631 sz. keret fedezte.
Dr. Krész Miklós tanszékvezető, főiskolai
tanár 2014. 12. 04-én az Újvidéki Egyetemen HUSRB fejlesztői megbeszélésen vett
részt. Utazásának költségeit a 2U5811631
sz. keret fedezte.
Dr. Békési József főiskolai tanár 2014. 12.
04-én az Újvidéki Egyetemen HUSRB fejlesztői megbeszélésen vett részt. Utazásának
költségeit a 2U5811631 sz. keret fedezte.
Dr. Kelemen András PhD adjunktus 2014.
12. 04-én az Újvidéki Egyetemen HUSRB
fejlesztői megbeszélésen vett részt. Utazásának költségeit a 2U5811631 sz. keret fedezte.
Váradi Gabriella tanársegéd 2015. 01. 11től 01. 13-ig a Selye János Egyetemen konferencián, valamint hálózatépítő munka a
határon túli gyógypedagógiai intézményekkel, nemzetközi műhelymunkában vett részt.
Utazásának költségeit az OU7712771 sz.
keret fedezte.
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Máténé Homoki Tünde tanársegéd 2015.
01. 11-től 01. 13-ig a Selye János Egyetemen konferencián, valamint hálózatépítő
munka a határon túli gyógypedagógiai intézményekkel, nemzetközi műhelymunkában vett részt. Utazásának költségeit az
OU7712771 sz. keret fedezte.
Radics Márta gyakorlati oktató 2015. 01.
11-től 01. 13-ig a Selye János Egyetemen
konferencián, valamint hálózatépítő munka
a határon túli gyógypedagógiai intézményekkel, nemzetközi műhelymunkában vett
részt. Utazásának költségeit az OU7712771
sz. keret fedezte.
Dr. Kocsisné Kálló Veronika gyakorlati oktató 2015. 01. 11-től 01. 13-ig a Selye János
Egyetemen konferencián, valamint hálózatépítő munka a határon túli gyógypedagógiai
intézményekkel, nemzetközi műhelymunkában vett részt. Utazásának költségeit az
OU7712771 sz. keret fedezte.
Blaskovicsné Gál Zita tanársegéd 2015.
01. 11-től 01. 13-ig a Selye János Egyetemen konferencián, valamint hálózatépítő
munka a határon túli gyógypedagógiai intézményekkel, nemzetközi műhelymunkában vett részt. Utazásának költségeit az
OU7712771 sz. keret fedezte.
Prof. Dr. Pukánszky Béla dékánhelyettes,
intézetvezető, egyetemi tanár 2015. 01. 11től 01. 13-ig a Selye János Egyetemen konferencián, valamint hálózatépítő munka a
határon túli gyógypedagógiai intézményekkel, nemzetközi műhelymunkában vett részt.
Utazásának költségeit az OU7712771 sz.
keret fedezte.
Magyar Adél tanársegéd 2015. 01. 11-től
01. 13-ig a Selye János Egyetemen konferencián, valamint hálózatépítő munka a határon túli gyógypedagógiai intézményekkel,
nemzetközi műhelymunkában vett részt.
Utazásának költségeit az OU7712771 sz.
keret fedezte.
Márton Dóra oktatásszervező 2015. 01. 11től 01. 13-ig a Selye János Egyetemen konferencián, valamint hálózatépítő munka a

határon túli gyógypedagógiai intézményekkel, nemzetközi műhelymunkában vett részt.
Utazásának költségeit az OU7712771 sz.
keret fedezte.
Ujvári Orsolya oktatásszervező 2015. 01.
11-től 01. 13-ig a Selye János Egyetemen
konferencián, valamint hálózatépítő munka
a határon túli gyógypedagógiai intézményekkel, nemzetközi műhelymunkában vett
részt. Utazásának költségeit az OU7712771
sz. keret fedezte.
Vígh-Mácsai Zsanett oktatásszervező
2015. 01. 11-től 01. 13-ig a Selye János
Egyetemen konferencián, valamint hálózatépítő munka a határon túli gyógypedagógiai
intézményekkel, nemzetközi műhelymunkában vett részt. Utazásának költségeit az
OU7712771 sz. keret fedezte.
Dr. Dombi Józsefné dr. Kemény Erzsébet
főiskolai tanár 2015. 01. 11-től 01. 13-ig a Selye János Egyetemen konferencián, valamint
hálózatépítő munka a határon túli gyógypedagógiai intézményekkel, nemzetközi műhelymunkában vett részt. Utazásának költségeit az OU7712771 sz. keret fedezte.
Dr. habil. Maczelka Noémi intézetvezető,
tanszékvezető, egyetemi tanár 2014. 11. 20tól 11. 24-ig vendégoktatói tevékenységet
végzett az Universitatea Babes Bolyai Intézményben. Utazásának költségeit az utazó fedezte.
Dr. habil. Maczelka Noémi intézetvezető,
tanszékvezető, egyetemi tanár 2014. 12. 04től 12. 07-ig vendégoktatói tevékenységet
végzett az Universitatea Babes Bolyai Intézményben. Utazásának költségeit az utazó fedezte.
Dr. habil. Maczelka Noémi intézetvezető,
tanszékvezető, egyetemi tanár 2015. 01. 8tól 01. 11-ig vendégoktatói tevékenységet
végzett az Universitatea Babes Bolyai Intézményben. Utazásának a költségeit az
utazó fedezte.
Meggyesné Hosszu Tímea tanársegéd
2015. 01. 11-től 01. 13-ig a Selye János

Egyetemen konferencián, valamint hálózatépítő munka a határon túli gyógypedagógiai
intézményekkel, nemzetközi műhelymunkában vett részt. Utazásának költségeit az
OU7712771 sz. keret fedezte.
Dr. Nánai László egyetemi tanár 2014. 11.
10-től 11. 14-ig Erasmus oktatói mobilitáson
vett részt a Temesvári Egyetemen. Utazásának költségeit a 16012T082 sz. keret fedezte.
Fazekasné dr. Fenyvesi Margit főiskolai
docens 2015. 01. 11-től 01. 13-ig a Selye
János Egyetemen konferencián, valamint
hálózatépítő munka a határon túli gyógypedagógiai intézményekkel, nemzetközi műhelymunkában vett részt. Utazásának költségeit az OU7712771 sz. keret fedezte.
Dr. Varga Imre címzetes főiskolai tanár
2015. 01. 11-től 01. 13-ig a Selye János
Egyetemen konferencián, valamint hálózatépítő munka a határon túli gyógypedagógiai
intézményekkel, nemzetközi műhelymunkában vett részt. Utazásának költségeit az
OU7712771 sz. keret fedezte.
Dr. Galambos Gábor egyetemi tanár 2014.
12. 18-án az Újvidéki Egyetemen HUSRB
fejlesztői megbeszélésen vett részt. Utazásának költségeit a 2U5811631 sz. keret fedezte.
Dr. Krész Miklós tanszékvezető, főiskolai
tanár 2014. 12. 18-án az Újvidéki Egyetemen HUSRB fejlesztői megbeszélésen vett
részt. Utazásának költségeit a 2U5811631
sz. keret fedezte.
Dr. Békési József főiskolai tanár 2014. 12.
18-án az Újvidéki Egyetemen HUSRB fejlesztői megbeszélésen vett részt. Utazásának költségeit a 2U5811631 sz. keret fedezte.
Dr. Kelemen András PhD adjunktus 2014.
12. 18-án az Újvidéki Egyetemen HUSRB
fejlesztői megbeszélésen vett részt. Utazásának költségeit a 2U5811631 sz. keret fedezte.
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VIII. HALLGATÓI HÍREK
XIX. JUHÁSZ GYULA NAPOK 2015
Mint az elmúlt 18 évben, a Juhász Gyula
Pedagógusképző Kar Hallgatói Önkormányzata idén is megrendezi a Juhász Gyula napok Legyél te a Csillagszemű Juhász vetélkedősorozatát.
A hagyományos rendezvényen előzetesen
nevezett csapatok versengenek, hogy megszerezzék vezető juhászuknak a Csillagszemű Juhász címet. A nyertes egy éven
keresztül birtokolja a titulust, és képviseli a
JuGyus virtust a kari gólyatáborban és a gólyabálon.
Mint a hallgatók már megszokhatták, az
esemény idén is három napig tart majd. A
Hattyas soron, a Partfürdőn és a város különböző pontjain is megmérettetnek a versenyzők különböző sportos, kreatív, illetve
ügyességi feladatokkal.
Esténként a JUGYU Klub szolgál helyszínül
a bulinak.
A Hallgatói Önkormányzat az idei témát
március közepén teszi nyilvánossá, de már
nagy erőkkel zajlanak az előkészületek.

A tanulmányi ösztöndíjról
Pár fontos dolog az éppen aktuális juttatásról, amit nem árt tudni. Kik számítják ki? Az
ösztöndíjak kiszámítását és az ehhez kap-

csolódó technikai-ügyviteli jellegű feladatokat a Hallgatói Szolgáltató Iroda (HSZI) látja
el.
Mi alapján állapítják meg az ösztöndíjakat?
Az adott félévet megelőző utolsó aktív félévben teljesített és az „ETR” elektronikus
rendszerében rögzített tanulmányi eredmények (átlagai) alapján történik.
Kiszámítása a következőképpen alakul.
Az adott szakon felvett összes kurzuson
szerzett érdemjegyet megszorozzák a hozzá
tartozó kreditek értékével, majd ezt elosztják
harminccal. Ezt a hányadost szorozzák meg
az összes teljesített és az összes felvett
kredit hányadosával, azaz ha minden vizsga
sikeres, eggyel.
(Σ kreditérték x érdemjegy / 30) x (Σ teljesített kredit / Σfelvett kredit.)
Mikor kapja meg ösztöndíját a hallgató?
A tanulmányi ösztöndíj kifizetése öt hónapon, azaz egy féléven át történik, adott félév
októbertől következő félév februárig, illetve
adott félév márciustól júniusig, valamint
szeptemberben, minden egyes esedékes
hónap 10. napjáig.
A hallgatói eredményhez tartozó összegről,
illetve az ösztöndíjkalaphoz tartozó egyéb
adatokról a MODULOban lehet tájékozódni
a HSZI menüpont → Átlagmódosítási kérvényen → a kitöltés gombra kattintva.

KA RI K ÖZ L ÖN Y
A Kari Közlöny RTF formátumban letölthető a JGYPK Internetes honlapjáról:
www.jgypk.u-szeged.hu/kozlony
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
H-6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Tel.: (+36) 62 546-051, Fax: (+36) 62 420-953
Kiadja a SZEK JGYF Kiadó
Felelős kiadó: Annus Gábor igazgató
Felelős szerkesztők: Tóth Károly hivatalvezető, dr. Tóth Szergej dékánhelyettes
Szerkesztőbizottság: Annus Gábor, Cseh Attila, Fejős Sándor, Nádudvari Gabriella, Molnár Pálné, Nagy Zoltán Péter
Olvasószerkesztő: Horváthné Szélpál Mária
Technikai szerkesztő: Bora Ildikó
Megjelent: 2015. év március havának első felében
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