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I.

A KARI TANÁCS ÜLÉSEI
Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 2008. október 16-án ülést tartott. A napirend a következő volt:
2008. október 16.
1. Javaslat a Brüsszeli krt-i ingatlan tulajdonjogának megszerzésére (előterjesztő: dr. Galambos Gábor
dékán)
2. Javaslat FSz képzések indítására
a) Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés (OKJ 55 762 01 0000 00 00) hallgatói jogviszonyban történő
indításához
b) Kommunikátor (alap) Intézményi kommunikátor (elágazás) felsőfokú szakképzés (OKJ 55213
01 0010 55 02) hallgatói jogviszonyban történő indításához
c) Kommunikátor (alap) Sportkommunikátor (elágazás) felsőfokú szakképzés (OKJ 55 213 01
0010 55 04) hallgatói jogviszonyban történő indításához
d) Kommunikátor (alap) Idegennyelvi kommunikátor (elágazás) felsőfokú szakképzés (OKJ
55213 01 0010 55 01) hallgatói jogviszonyban történő indításához
e) Kommunikátor (alap) Sajtótechnikus (elágazás) felsőfokú szakképzés (OKJ 55213 01 0010 55
03) hallgatói jogviszonyban történő indításához
f) Közösségi civil szervező felsőfokú szakképzés (OKJ 55 345 03 0000 00 00) hallgatói jogviszonyban történő indításához (előterjesztő: dr. Homor Géza dékánhelyettes), (meghívott: Döbör
András igazgató)
3. Egyebek

II.

HATÁROZATOK
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR
KARI TANÁCSÁNAK
2008. október 16-án tartott ülésén
hozott HATÁROZATAI
1. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 104/2008. (X. 16.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja a módosított napirendi pontok tárgyalását.
2. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 105/2008. (X. 16.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a Brüsszeli krt-i ingatlan tulajdonjogának megszerzését ingatlancserével.
3. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 106/2008. (X. 16.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a Teleki Blanka
Kollégium két helyiségének bérbeadását.



64

K ari K özlöny 2008. 3. szám





4. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 107/2008. (X. 16.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja az Ifjúságsegítő
felsőfokú szakképzés (OKJ 55 762 01 0000 00 00) hallgatói jogviszonyban történő indítását.
5. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 108/2008. (X. 16.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a Kommunikátor
(alap) Intézményi kommunikátor (elágazás) felsőfokú szakképzés (OKJ 55213 01 0010 55 02) hallgatói
jogviszonyban történő indítását.
6. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 109/2008. (X. 16.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a Kommunikátor
(alap) Sportkommunikátor (elágazás) felsőfokú szakképzés (OKJ 55213 01 0010 55 02) hallgatói jogviszonyban történő indítását.
7. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 110/2008. (X. 16.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a Kommunikátor
(alap) Idegennyelvi kommunikátor (elágazás) felsőfokú szakképzés (OKJ 55213 01 0010 55 01) hallgatói jogviszonyban történő indítását.
8. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 111/2008. (X. 16.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a Kommunikátor
(alap) Sajtótechnikus (elágazás) felsőfokú szakképzés (OKJ 55213 01 0010 55 03) hallgatói jogviszonyban történő indítását.
9. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 112/2008. (X. 16.) KT.
számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a Közösségi civil
szervező felsőfokú szakképzés (OKJ 55 345 03 0000 00 00) hallgatói jogviszonyban történő indítását.

III.

K ÖZLEMÉNYEK
Egységvezetői Értekezlet. dr. Nánai László tanszékvezető egyetemi tanár, az Egységvezetői testület
elnöke 2008. október 14-én hívta össze a JGYPK egységvezetői értekezletét. A napirend a következő
volt: 1. Aktuális dékáni tájékoztató (előterjesztő: dr. Galambos Gábor dékán) 2. Egyebek
Szemiotikai konferencia Egerben. Magyar Szemiotikai Társaság, az Eszterházy Károly Főiskola Kommunikáció Tanszéke, MAB kommunikációtudományi szekciója és az Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Ikonikus fordulat a kultúrában és a társadalomban címmel 2008. október 17-19-én rendezte meg a Semiotica Agriensis konferenciasorozat keretében a 6. szemiotikai konferenciáját. Az előadók „az ikonikus fordulat” összetevőiről, történetéről, általában a technológiák és a szemiózis, a percepció problémáiról, „az ikonikus fordulat” mai jellemzőiről tartottak előadásokat. Az ikon terminológiáját,
történetét, és konkrét megjelenéseit (szovjet-orosz ikonok, de például a Karamazov testvérek ilyen irányú megközelítése) ugyancsak több előadó taglalta. A kar oktatói közül Bernáth András (modern nyelvek és kultúrák tanszék), Szirmai Éva és Újvári Edit (Andragógia tanszék) és Tóth Szergej (alkalmazott
nyelvészeti tanszék) tartott előadást. Az utolsó szekció munkájának befejezése után titkos szavazattal
választották ki a jelenlévők a konferencia legjobb előadóit: a szemiotikus kategóriában a legjobb előadónak Tóth Szergej bizonyult.
Kari Nyílt Nap 2008. november 7. Karunk önálló Nyílt Napját az IH Rendezvényközpontban tartotta.
Szép számú érdeklődő előtt (kb. 500 fő) dr. Tóth Szergej kommunikációs és ifjúsági dékánhelyettes tar-
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tott általános tájékoztatót a képzési kínálatunkról és a felvételi eljárásról. Ezután Ament Balázs HÖKelnök tájékoztatta a középiskolásokat a karon zajló hallgatói életről, valamint a hallgatói juttatások és az
ösztöndíjak rendszeréről. Az általános tájékoztatók elhangzása után az érdeklődők kérdéseket tehettek
fel az intézetek és tanszékek képviselőinek. A központi rendezvény után az érdeklődők tanszéki látogatáson vettek részt.
Gólyabál. Az SZTE JGYPK-n 2008. november 11-én a Tisza Szállóban került megrendezésre a Hallgatói Önkormányzat egyik legnagyobb, már hagyománynak számító rendezvénye, a Gólyabál. Az esti
program nyitányaként 11 pár elsőéves hallgató kápráztatta el a jelenlévőket nyitótáncukkal, majd a rendezvényt dr. Galambos Gábor dékán és Ament Balázs HÖK elnök nyitotta meg. A JuGyus gólyabál különlegességeként idén is forgalomba kerültek a JuGyus Bankók, melyeket több helyen is be lehetett váltani: idén először 1 bankóért lehetett jósoltatni, karikatúrát készíttetni, pókerezni, bort- és szivart kóstolni, illetve a fotósarokban fényképet csináltatni. Az este folyamán volt Bálkirály és Bálkirálynő választás,
valamint tombolahúzás is, a bál tetőpontját pedig az éjfélkor elhangzó gólyaeskü jelentette. A jó hangulatért egész este a Zsomboys zenekar felelt, sztárvendégünk pedig a Bon bon volt, akik megtáncoltatták
a bálozókat. Idén több, mint 1000 vendéget fogadtunk a Tisza Szállóban, akik - a visszajelzések alapján
– nagyon jól érezték magukat és a mai napig emlegetik a Gólyabálat.
Nemzetiségi – nemzeti – európai identitás c. konferencia. A Szegedi Tudományegyetem JGYPK
Felnőttképzési Intézete és az Intézet koordinálásával működő Identitáskutató Műhely Nemzetiségi nemzeti - európai identitás címmel nemzetközi tudományos konferenciát rendezett 2008. november 1213-án. A konferencia megrendezését a Szülőföld Alap támogatta, a támogatást a Felnőttképzési Intézet
pályázati úton nyerte. A konferencia résztvevői között üdvözölhettük a Felnőttképzési Intézet munkatársain kívül a JGYPK és az SZTE számos oktatóját, de más hazai és határon túli felsőoktatási intézményekből is érkeztek résztvevők. Négy szekcióban közel ötven előadás hangzott el a két nap alatt. A konferencia nagymértékben hozzájárult az intézetben működő Identitáskutató Műhely elmúlt évi sikeres tevékenységéhez.
Hivatás-tudat 80 éve Szegeden a pedagógusképzés. 2008. november 18-19-én az SZTE Juhász
Gyula Pedagógusképző Kar, pedagógusképzés Szegedre helyezésének 80. évfordulójára kari konferencia keretében tartotta rendezvénysorozatát. A nyítórendezvény november 18-án (A Városháza díszterme). A rendezvényt megnyitotta: dr. Solymos László, Szeged város polgármesterének általános helyettese, dr. Rácz Béla az SZTE rektorhelyettes, dr. Homor Géza, az SZTE JGYPK dékánhelyettes. A
nyitónapon dr. Rácz Béla az SZTE stratégiai rektorhelyettese és dr. Solymos László Szeged alpolgármestere avatta fel a főépület előterében elhelyezett Klebelsberg Kuno emléktáblát (Fritz Mihály alkotása),
később pedig Pukánszky Béla oktatási rektorhelyettes a szintén a főépületet díszítő arcképcsarnokot.
Ezzel a tiszteletadással kezdődött a programsorozat, melynek eseményei a kar minden intézetét és
tanszékét átfogták. A két nap 33 eseményét több ezer vendég és látogató tisztelte meg, köztük az
SZTE és a város vezetése, polgárai és a társszakok képviselői, továbbá tudományos és oktatási szakemberek, köz- és felsőoktatási vezetők, valamint főiskolai és egyetemi oktatók szerte Magyarországról
és Európából. A résztvevők 114 előadást hallgathattak meg, melyek nyolc tudományos konferencia, hat
nemzetközi szakmai tanácskozás, és harminchat ismeretterjesztő előadás keretében történtek. Ám a
programsorozat nemcsak a tudományé és az ismeretterjesztésé volt, hiszen hat kiállítás, három hangverseny és két sportrendezvény is színesítette a programot. Az esemény nagy sajtóvisszhangot váltott
ki: 3 televízió, 3 országos és 2 megyei sajtótermék, továbbá 7 online folyóirat számolt be róla. Az ünnepség szervezőbizottsága: Dr. Tóth Szergej (elnök), Jancsák Csaba (titkár), Annus Gábor, Cseh Attila,
Tőke Jenő. A Hivatás-Tudat rendezvényről készült fotók megtekinthetők itt:
http://www.jgypk.u-szeged.hu/kar/kep/HIVATAS-TUDAT_80/album/index.html
Egyetemi Nyílt Nap. 2008. december 4-én összegyetemi nyílt napon vett részt karunk. Az intézményünk standját igen sok érdeklődő kereste fel. A kari tájékoztatót zsúfolt teremben tartottuk. Az előadá-
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son dr. Tóth Szergej, kommunikációs és ifjúsági dékánhelyettes tartott általános tájékoztatót a képzési
kínálatunkról és a felvételi eljárásról. Ezután Ament Balázs HÖK-elnök tájékoztatta a középiskolásokat a
karon zajló hallgatói életről, valamint a hallgatói juttatások és az ösztöndíjak rendszeréről. Végül intézeteink, szakjaink képviselői adtak rövid tájékoztatást képzéseinkről a megjelent fiataloknak, szüleiknek és
tanáraiknak.
Újévi fogadás. Dr. Galambos Gábor az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar dékánja 2009. január
8-án újévi fogadást adott. A fogadást – többek között – megtisztelte jelenlétével dr. Szabó Gábor, az egyetem rektora és a társkarok, a város ill. a szegedi vállalkozók képviseletében dr. Szabó Imre, az ÁJK dékánja, dr. Mader Béla, az egyetemi könyvtár főigazgatója, Szentgyörgyi Pál alpolgármester, Lukács János
rendőrkapitány, Körtvélyessy Péter, Baranyi Sándor, Orcsik Sándor, Németh Kálmán, Bálint József.
A 100 éves Dr. Szörényi Józsefet köszöntöttük
az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karán
Dr. Szörényi József szeretett és mélyen tisztelt nyugalmazott főiskolai tanár 2009. augusztus
10-én tölti be a 100. évét. Áldozatos, példamutató életpályája mindvégig a nevelést, pedagógusképzést, neveléstudományt, az irodalomtudományt gazdagította, valamint Szegedet szolgálta. A Szegedi Tudományegyetem ezen rendkívüli évforduló alkalmából kimagasló és példamutató pedagógiai életpályája elismeréseként 2009. január 8-án 18 órakor a Juhász Gyula
Pedagógusképző Kar dísztermében az SZTE ezüst emlékérmét adományozta Szörényi tanár
úrnak.
Dr. Szörényi József 1909. augusztus 10-én született Boksánybányán (Krassó-Szörény vármegye).
Mint hadiárva alsó és középfokú iskoláit Orosházán végezte, mindvégig kitűnő eredménnyel.
A Szegedi Kir. Kat. Tanítóképző Intézetben, 1928-ban végzett kitűnő minősítéssel. További tanulmányainak színhelye a Szegedi Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola, valamint az Apponyi
Kollégium volt. Záróvizsgáját 1935-ben tette le, ami magyar és német nyelvtanításra érdemesítette
őt. Ösztöndíjas hallgató volt Münchenben és Lipcsében. A pedagógia, pszichológia és a filozófia
doktorává avatták 1940-ben Szegeden, Szent-Györgyi Albert jelenlétében. Bár már felsőfokú tanulmányai alatt is munkát vállalt képző intézetében, egy év jászberényi tanárkodás után, 1936-ban
Szegedre került vissza, és nyugdíjba vonulásáig folyamatosan Szegeden fejtette ki példamutató
pedagógiai tevékenységét. Tanított a Szegedi Kir. Kat. Tanítóképző Intézetben, a Pedagógiai Gimnáziumban, a Szegedi Állami Tanítóképző Intézetben, a Radnóti Miklós Gimnáziumban, a Ságvári
Endre Gimnáziumban. Hosszú éveken át tanított a Szegedi Felsőfokú Tanítóképzőben (1959–
1963), valamint a Szegedi Tanárképző Főiskolán (1963–1974). A Neveléstudományi Tanszékről
mint főiskolai tanár vonult nyugdíjba 1974-ben.
Kitüntetései:
Miniszteri dicséret (1958), Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1963), Magister Emeritus (1998)
A fentiek a száraz adatok, a személytelen tények. Egykori tanítványai, kollégái elsősorban nem
ezért ünnepelik Szörényi József 100. születésnapját. Végig kitűnő eredménnyel végzett iskolái, és
doktorátusa mellett egy mélységesen tiszteletre méltó életpálya, alapvető embersége, szerény
egyénisége, elhivatottsága az, ami máig tartó példát jelent. Széleskörű tudása mellett a nagyfokú
empátia jellemzi őt. A lélektan és a filozófia doktora, és ezt a tudást folyamatosan tudta kamatoztatni egész élete során. A mindig sötét öltönyt, fehér inget, sötét nyakkendőt viselő, látszólag személytelen külső mögött mélyen szerető szív dobog, és ezt érezte, és vitte magával sok ezer növendéke.
Tanár Úrnak csak őreá jellemző egyedi stílusa van. Öltözködése, gesztusai, hanghordozása, beszédének retorikája sajátos eleganciát sugároz. Ez a külső és belső elegancia, igényesség tette
minden egyes óráját egyedi műalkotássá. Ez az, ami mindenki számára fontos és példaértékű.
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Tanszéki Nyitott Kapuk Napja. Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 2009. január 9-én, 10 és
14 óra között tartotta a Tanszéki Nyitott Kapuk Napja című rendezvényt. Központi tájékoztató nem volt,
viszont a központi épületben (információs pult) hallgatók segítették a vendégek tájékozódását tájékoztató anyagokkal, térképpel. Az érdeklődő diákok, szüleik és tanáraik az intézetekben/tanszékeken/szakcsoportoknál érdeklődhettek a saját indítású alap- és mesterszakok, illetve felsőfokú szakképzésekkel
kapcsolatban. Az illetékes szakok képviselői (szakfelelősök, az egység vezetője) a tanszékeken fogadták az érdeklődő diákokat, vendégeket.
Educatio 2009. január 23-24. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az Educatio Kht. közreműködésével 2009. január 23-24-én a budapesti SYMA Rendezvényközpontban rendezte meg az Educatio 2009.
Nemzetközi Oktatási Szakkiállítást. A kiállítás 9-től 17 óráig tartott nyitva. A kiállításon az elmúlt évekhez hasonlóan csaknem valamennyi hazai és igen sok külföldi felsőoktatási intézmény képviseltette
magát, így karunk is önálló standdal vett részt az egyetem kiállítói tömbjében. Standunk látogatottsága
folyamatos volt. A kifejezetten nagy számú érdeklődő tájékoztatásában a Hallgatói Önkormányzat vezetői testülete segítette a rendezvényirodánk munkáját, amit ezúton is köszönünk.

IV.

K ARI NAPTÁR
2008/09. II. félév
Február 2 – május 15.

Szorgalmi időszak

Február 2 – 16.

Tantárgyfelvételi időszak

Február 2 – 20.

Az utolsó éves tanár szakos hallgatók külső iskolai gyakorlata

Február 2 – 20.

A III. éves óvodapedagógus szakos hallgatók óvodai területi gyakorlata

Február 2 – március 20.

Az utolsó éves tanító szakos hallgatók külső iskolai gyakorlata

Február 19 – 20.

Az I. éves tanító szakos hallgatók pszichológiai hospitálása a gyakorlóiskolában

Március 2 – 6.

Az I. éves óvodapedagógus szakos hallgatók komplex óvodai pedagógiai szakmai
gyakorlata

Március 2 -13.

A II. éves óvodapedagógus szakos hallgatók óvodai gyakorlata

Március 2 - 30.

III. évfolyam 6. féléves képzésben résztvevő hallgatóknak (III/6.) (pedagógus diplomával rendelkezőknek!)
S-GYPLTE143 és S-GYPLTE043 Gyógypedagógiai gyakorlat 4.
S-GYPLTE144 és S-GYPLTE044 Összefüggő gyógypedagógiai szakmai gyakorlat
S-GYPLTZE145 és S-GYPLTE045 Zárófoglalkozás

Március 2 - április 30.

II. évfolyam 8. féléves képzésben résztvevő hallgatóknak (II./8.)
B-GYPGL111 Gyógypedagógiai gyakorlat 1.

Március 6.

A tanszéki engedélyes tantárgyfelvétel utolsó napja

Március 19 - 20.

A II. éves tanító szakos hallgatók pszichológiai hospitálása a gyakorlóiskolában

Március 31.

„Jó tanuló, jó sportoló” pályázatok beadási határideje

Április 1. - 10.

III. évfolyam 8. féléves képzésben résztvevő hallgatóknak (III./8.)
S-GYPLTE142 és S-GYPLTE042 Gyógypedagógiai gyakorlat 3.

Április 13 - 17.

Tavaszi szünet

Április 20.

Szakdolgozatok beadási határideje

Április 20-24.

A III. éves ének és rajz szakos hallgatók egyéni tantárgypedagógiai gyakorlata (A
szakmódszertani hospitálást [PMMM012] a hallgató egyénileg szervezi, a megfigyelési
szempontokat a szaktanszéki metodikusok adják)
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Május 6 – 13.

II. évfolyam 6. féléves képzésben résztvevő hallgatóknak (II/6.) (pedagógus diplomával rendelkezőknek!)
S-GYPLTE141 és. S-GYPLTE041 Gyógypedagógiai gyakorlat 2.

Május 16.

Ballagás

Május 18.

„Kiváló tanárjelölt, kiváló tanítójelölt” pályázatok beadási határideje

Május 18 – június 5.

Vizsgaidőszak (utolsó évesek)

Május 18 – június 26.

Vizsgaidőszak

Június 15 - 26.

Záróvizsgák

Június 26.

Köztársasági Ösztöndíj pályázatok beadási határideje

Június 29 – július 8.

Felvételi alkalmassági, gyakorlati és szóbeli vizsgák

Június 29 – július 3.

Utóvizsga-időszak

Július 11 - 12.

Diplomaátadó ünnepség

Július 16.

Az elektronikus indexben rögzített érdemjegyekre vonatkozó korrekciós kérelmek utolsó napja (TVSz I. melléklet 2. a) pont)

Határidők
Február 1.

Javaslat egyetemi kitüntetésekre és címekre

Március 1.

Javaslat kari kitüntetésekre és címekre

Március 1.

Javaslat külső záróvizsga elnökökre

Március 31.

Javaslat adjunktusi, tanársegédi előléptetésre a 2009/2010. tanévre, valamint a lejáró
kinevezések megismétlésére

Március 31.

Javaslat egyetemi tanári, főiskolai tanári, egyetemi docensi, főiskolai docensi előléptetésekre a 2010/2011. tanévre

Április 30.

Alkotószabadság iránti igény benyújtása 2009/2010. tanév I. félévére

Június 1.

Kari naptári adatok beküldése a 2009/2010. tanévre

Június 30.

Javaslat állami és miniszteri kitüntetésekre (Magyar Kultúra Napja, március 15.)

Szeptember 1.

Óraadói igények benyújtása a 2008/2009. tanév I. félévére

Rendezvények
Ideje

Rendező egység

Rendezvény

Helye

Január 20.

SZTE JGYPK Gyógypedagógusképző Intézet

„Útközben” Tudományos Ülés

SZAB Székház

Március 6. 14 óra

Óvodapedagógiai Szakcsoport,
Kisrigó-Fészek Alapítvány

„HÉTFŐTÜL PÉNTÖKIG” óvodapedagógiai projekt pályázat díjkiosztó ünnepsége

Díszterem

Március 19. 9-18 óra

AHI Modern Nyelvek és Kultúrák
Tanszék Francia szakcsoport,
Alliance Française Szegedi Francia
Kultúregyesület

Szakmai kommunikációs FÓRUM

Díszterem
Tanácsterem

Március 24. 18 óra

Óvodapedagógiai Szakcsoport

Csipp-csepp tavaszváró zenés irodalmi
délután

711. terem

Március 31- április 2.

Felnőttképzési Intézet

KMK – Közművelődési Konferencia

Szilléri sgt. 12.

Április 29-30.

SZTE JGYPK Alkalmazott Nyelvészeti tanszék
ELTE Alkalmazott Nyelvészeti tanszék

Ti és mi: alkalmazott nyelvészek és
hallgatók előadásai c. rendezvény

Hattyas sor.
600-as épület
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Május 7-8.

Felnőttképzési Intézet + HÖK

Európa Nap

TÁK

Május 8.
10-16 óráig

Általános és Környezetfizikai Tanszék

Környezetfizika a felsőoktatásban
szimpózium

Tanácsterem

Május 21.
10.00-15.00

JGYPK,
MAB Minőségfejlesztési Bizottság,
MAB Tanárképzési Bizottság,
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet,
JGYPK Gyakorló Általános Iskolája
Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Napközi Otthonos Óvodája

A minőség MESTER-sége és a közoktatás

JGYPK tanácsterem

Június 5.
Szeptember 24.
10-16 óra

Pedagógusnap
Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék,
MTA SZAB Pedagógiai Pszichológiai Szakbizottság

A nevelés mint érték
(Szakmai tudományos felolvasóülés)

MTA SZAB

V.
1/2009. (I. 15.) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Szakállamtitkára 2008. június 3-án kelt 16009/2008. számú tájékoztatójában a felsőoktatási intézmények vonatkozásában felhívja a figyelmet az érvényben lévő jogszabályi előírásokra, jogszabályváltozásokra, valamint eljárási szabályokra.
A Tájékoztató foglalkoztatási kérdésekkel kapcsolatos fejezetében leírtak alapján az alábbi jogszabálykövetés, valamint eljárási rend indokolt.
„Az intézmények gyakorlatában még mindig ellentmondásos foglalkoztatási kérdés, hogy nem
minden foglalkoztatás oldható meg vállalkozási szerződéssel, mely ellenértékének teljesítése
számla alapján történik. A problémát a szellemi tevékenység, számla ellenében történő végzése, és megbízási jogviszony közötti különbségtétel jelenti.”
A Tájékoztató hivatkozik a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX (Ftv.) 83.§ (4) bekezdésére, amely
szerint az oktatói feladat megbízási jogviszony keretében akkor látható el, ha az ellátott tevékenység jellege ezt megengedi, továbbá, ha a végzett munkára fordított idő nem haladja meg a
teljes munkaidő hetven százalékát (heti 28 óra). A hivatkozott jogszabályi hely ezáltal meghatározza
– és egyben korlátozza – az óraadó oktatók körét.
„A közalkalmazotti rendelkezések hatálya alá tartozó, a munkáltatói tevékenységi körben meghatározott, rendszeresen jelentkező feladatok a közalkalmazotti jogviszonyban láthatók el.
Megbízási jogviszonyban oktató (óraadó oktató) foglalkoztatható, viszont vállalkozási szerződéssel nem alkalmazható, ami egyrészt következik a felsőoktatási törvényből, másrészt abból,
hogy az oktatási tevékenység esetében nem lehet értelmezni a vállalkozási szerződésre jellemző eredménykötelmet.”
Fenti Tájékoztatásból következően az alábbi
dékáni utasítást
adom ki:
 Amennyiben az egyetem tevékenységi körébe tartozó oktatási feladatot az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló oktató lát el, akkor az oktatási feladatért díjazásként a közalkalmazotti bérrendszer keretei között illetménykiegészítés, túlmunkadíjazás, céljutalom, határozott idejű
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kereset-kiegészítés, vagy teljesítményhez kötött jutalom fizethető. A díjazás formáját az adott feladat jellege határozza meg.
Külső óraadó csak megbízási jogviszonyban foglalkoztatható, óradíja csak megbízási szerződés
keretében fizethető ki.
Oktatási tevékenységre – forrástól függetlenül – vállalkozási szerződés nem köthető, teljesítést
igazoló számla befogadására fenti eljárási rend betartása miatt nincs lehetőség.
Egyéb foglalkoztatásra (pl. oktatási segédanyag készítése, tanácsadás stb.) szükség esetén köthető vállalkozási szerződés, amely ellenértékének teljesítése számla ellenében történik.

Megbízási szerződések, illetménykiegészítések, határozott idejű illetmények díjazására vonatkozóan
kérem az egységesen kiadott nyomtatványok használatát, melyek a Kar honlapjáról http://www.jgypk.uszeged.hu/kar/gazdasag.html letölthetők.

VI.

N EMZETKÖZI KAPCSOLATOK
DR. DOMBI JÓZSEFNÉ főiskolai tanár 2008. 06. 19-től 26-ig a Bologna Padre Martini Conservatórium
vendége volt. A 28. Zenei Nevelési Világkonferencián (ISME) vett részt, ahol 700 előadás, Workshop,
szimpózium anyagából választhattak a résztvevők. Nagy cégek kottakiállítást, könyvbemutatót és a legújabb számítógép zenei programokat mutatták be. A posterbemutatók különböző zenei témákhoz kapcsolódtak, központba helyezve a konferencia fő témakörét: „Zene minden életkorban és minden korszakban” 50 párhuzamosan rendezett hangversenyből lehetett választani. Utazási költségeit a kari külügyi keret támogatta.
BALOGH TIBOR főiskolai tanár 2008. 08. 10. és 17. között Genfben, a Piaget Archivumban folytatott
könyvtári kutatómunkát. Valamennyi Piaget-ről szóló műre rálelt. Tervezi Piaget: „Sagesse et illusions
de la philosophie” című kötetének magyar nyelven történő publikálását. Utazása költségeit a kari külügyi
keret támogatta.
DR. BENKŐ ZSUZSANNA tanszékvezető főiskolai tanár 2008. 09. 05-től 08-ig az Universitat de Barcelona szervezésében megrendezett „International Sociological Association” című konferencián vett részt.
„Recreation organiser and Health promoter bachelor Education at the University of Szeged, Hungary”
címmel tartott előadást. Utazása költségeit tanszéki keret biztosította.
DR. TARKÓ KLÁRA főiskolai docens 2008. 09. 05-től 08-ig az Universitat de Barcelona intézmény International Sociological Association rendezvényén vett részt. „Tradition and Modernity in the Leisure
Time Activities of families in Hungary, Poland, Czech Republic and Slovakia – Transnational empirical
research (2005-2007)” címmel tartott előadást. Utazása költségeit tanszéki keret biztosította.
DR. PETRÓCZI ERZSÉBET főiskolai tanár 2008. 07. 31-től 08. 03-ig a Vilnius University Fakulty of
Philosophy Nemzetközi Individuálpszichológiai Konferenciáján vett részt. „A gyermekpszichodráma
gyakorlati alkalmazása” címmel tartott előadást. A gyöngédség és agresszivitás témakörben elhangzott
előadásokat figyelemmel kísérte. Utazása költségeit a kari külügyi keret és az intézeti keret biztosította.
DR. PITRIK JÓZSEF tanszékvezető főiskolai tanár 2008. 09. 17-től 19-ig az Univerzita Konstantína
Filozofa v Nitre intézmény „Application the Electronic Education in University of V4 Countries” című konferenciáján „The Process of a technological paradigm shift in Hungary” címmel előadást tartott. Utazása
költségeit a kari külügyi keret támogatta.
KESZTYŰSNÉ DR. DOBOS KATALIN főiskolai docens 2008. 09. 17. és 19. között az Univerzita
Konstantína Filozofa v Nitre intézmény által rendezett „Application the Electronic Education in







K ari K özlöny 2008. 3. szám

71

Universities of V4 Countries” című rendezvényen vett részt. „Technological education and development
of creativity among the primary and nursery teacher training students in Szeged” címmel tartott előadást. Utazása költségeit a kari külügyi keret támogatta.
DR. BENKŐ ZSOLT ISTVÁN főiskolai tanár 2008. 09. 1-től 19-ig az Univerzita Konstantína Filozofa v
Nitre intézmény „Application the Electronic Education in Umiversities if V4 Countries” című rendezvényén „Electronic education in Umiversity of Szeged” címmel tartott előadást. Utazása költségeit a kari
külügyi keret támogatta.
DR. HEGEDŰS ANTAL főiskolai docens 2008. 09. 17-től 19-ig az Univerzita Konstantína Filozofa v
Nitre intézmény „Application the Electronic Education in Universities of V4 Countries” címmel megrendezett konferenciáján „Method of microbiological againts as fitopatogen fungus from soil” címmel tartott
előadást. Utazása költségeit a kari külügyi keret támogatta.
MARIA GAVRA anyanyelvi lektor 2008. 09. 23-tól 27-ig a Muzeul Literaturii Románe Iasi intézmény
vendége volt. „Iasi: Istorie, Cultura, Patrimontu” címmel megrendezett konferenciát vett részt. „Városkép
Mircea Eliadé regényeiben” címmel tartott előadást. Utazása költségeit a tanszéki keret biztosította.
DR. GYÖRKE ZOLTÁN szakcsoportvezető főiskolai tanár 2008. 10. 02-től 06-ig az University of
Bucharest intézményben megrendezett „Anul european a l dialogulu i intercultural” című nemzetközi
konferencián vett részt. „Явление паронимии в сфере русско-венгерской фразеологии” címmel előadást tartott.. Utazása költségeit a kari külügyi keret támogatta.
DR. NÁNAI LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár 2008. 10. 14-től 19-ig Rackova Dolina (High Tatras)-ban az Univerzita Konstantína Filozofa v Nitre által rendezett DIDFYZ 2008 konferencián „On the
teaching of nonlinear, nonequilirium in BSc physics courses” címmel előadást tartott. Utazása költségeit
a kari külügyi keret biztosította.
DR. MACZELKA NOÉMI tanszékvezető főiskolai tanár 2008. 10. 21. és 28. között az Univerzita
Masaryková v Brno intézmény Erasmus vendégoktatója volt. „Eine ungarisch-französische Pianistin:
Livia Rev” témakörben tartott előadásokat. Cikhajban részt vett a Zenei Tanszék konferenciáján. Az
Affetto énekegyüttes hangversenyét meghallgatta Zdar nad Sazavou-ban. Látogatást tett a Prosec-i
néprajzi múzeumban. Utazása költségeit az Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította.
DR. JOÓ MARIANNA főiskolai adjunktus 2008. 09. 05-től 08-ig Dublin-ban, az St. Patricks College
vendége volt. A „The Best Practice of Orosh Learning Association” című konferencián vett részt.
„Hungarian curricula developments” címmel tartott előadást. Utazása költségeit a kari külügyi keret és
tanszéki keret biztosította.
DR. GYÖRKE ZOLTÁN szakcsoportvezető főiskolai tanár 2008. 10. 11-től 16-ig az University of
Bucharest intézmény Erasmus vendégoktatója volt. „Словарная разработка межьязыковых руссковенгерских фразеологических омонимов” témakörben tartott előadásokat. Utazása költségeit az
Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította.
DR. DRAHOTA-SZABÓ ERZSÉBET tanszékvezető főiskolai tanár 2008. 10. 23-tól 29-ig az AlpenAdria-Universität Klagenfurt intézmény Erasmus vendégoktatója volt. „Kontrastive Sprachbetrachtung”
témakörben tartott előadásokat. A „Deutsch als Fremd- und Zweitsprache” című nemzetközi kézikönyvbe egy országos jelentés megírására is sor került „Deutsch als Fremdsprach und Germanistik in
Ungarn” címmel. Utazása költségeit az Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította.
DR. CSALLNER ANDRÁS ERIK főiskolai tanár 2008. 10. 06-tól 15-ig a Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg intézmény vendége volt. Az „Optimalizálási eljárások elemzése” témakörben folytatott kutatómunkát. Utazása költségeit a MÖB-DAAD projekt és a kari külügyi keret támogatta..
BAKTI MÁRIA főiskolai adjunktus 2008. 08. 18-tól 29-ig a Katholieke Universiteit Leuven által rendezett
CETRA 2008 PhD Kutatószemináriumon vett részt. „Disfluencies in Simultaneons Interpreting” címmel
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előadást tartott. Konzultációkon vett részt és könyvtári kutatómunkát is folytatott. PhD munkájában eddig elért eredményeit lehetőség nyílt angol nyelven publikálni. Utazása költségeit az LLP Erasmus IP
projekt és a kari külügyi keret támogatta.
DR. DOMBI JÓZSEFNÉ főiskolai tanár 2008. 10. 22-től 24-ig a Masaryk University Brno intézmény
Erasmus vendégoktatója volt. Liszt, a zongoraművész ’Albumblätter’ zongoradarabját mutatta be (első
kiadása 2000-ben volt). Tanulmányozta a cseh népzenét. Utazása költségeit az Erasmus projekt és a
kari külügyi keret biztosította.
DR. RÁCZ LAJOS szakcsoportvezető egyetemi tanár 2008. 10. 19-től 25-ig Hamar-ban, a Hogskolen i
Hedmark intézményben végzett Erasmus vendégoktatói tevékenységet. „Climate, History and the Modern World” témakörben tartott előadásokat. Kari Erasmus-hallgatóinkkal konzultációt folytatott. Egyeztették a partner kapcsolatbővítésének igényét egyetemünk más karaival. Utazása költségeit az Erasmus
projekt és a kari külügyi keret biztosította.
DR. GALAMBOS GÁBOR tanszékvezető egyetemi tanár 2008. 10. 27-től 31-ig a Ruprecht-Karls
Universität Heidelberg intézmény Erasmus vendégoktatója volt. „Machine Sceduling: complexity,
algorithms and approximability” témakörben tartott előadásokat. Utazása költségeit az Erasmus projekt
és a kari külügyi keret biztosította.
GROSSMANN ERIKA főiskolai adjunktus 2008. 10. 31-től 11. 03-ig az University of Derby (United
Kingdom) intézményben a Comenius „Kleine Helden in Not” projekt munkamegbeszélésén vett részt.
„Unterrichtsmodule zum Thema „Kultur und Gesellschaft”, „Agressivität” und „Identität” címmel előadást
tartott. A várhatóan 2009. február hónapban megjelenő új közös publikáció egyeztetésén részt vett. A
COM In-Service Training Course-t megbeszélték és új projektet készítettek elő. Utazása költségeit a
projekt biztosította.
MARUZSNÉ DR. SEBÓ KATALIN tanszékvezető főiskolai tanár 2008. 10. 02-től 05-ig az University of
Bucharest nemzetközi konferenciáján vett részt, ahol „Slovenská dolnozemská tradícia v románoch
Pála Závadu” címmel előadást tartott. A szlovák tanszék vezetőjével egyeztették az Erasmus programban való együttműködés előkészítését. Utazása költségeit tanszéki keret biztosította.
DR. SZABÓ TIBOR egyetemi tanár és DR. KARIKÓ SÁNDOR főiskolai tanár 2008. 10. 22-től 11. 08-ig
az Universidade Federal Rio de Janeiro (Brazília) és Universidade Buenos Aires (Argentína) intézményekben tett látogatást. Könyvtárlátogatásokat, kutatómunkát folytattak. A Magyarok Klubjában előadásokat tartottak. Brazil és argentin filozófus kollégáknak beszámolót tartottak saját kutatási eredményeikről. Utazásuk költségeit a kari külügyi keret és önköltség biztosította.
DR. MACZELKA NOÉMI tanszékvezető főiskolai tanár 2008. 11. 05-től 12-ig az Universitatea BabesBolyai Cluj Napoca intézmény Erasmus vendégoktatója volt. Előadásainak témaköre: A barokk zene
előadásmódja A 2. félévben a tanszéki érkező Erasmus-hallgató Learning Agreement-je tantárgyainak
összeállításában részt vett. Egyeztették a Music című periodika, valamint a saját éves konferencia köteteiknek rendszeres cseréjét, s a publikálási lehetőségeket mindkét kiadványban a tanszék oktatói számára. Utazása költségeit az Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította.
FISCHER MÓNIKA főiskolai adjunktus 2008. 09. 24-től 29-ig Dubrovnikban, az University of Zagreb
Centre for Advanced Academic Studies rendezvényén vett részt. Előadásának címe: „Palatalizacio és
umlaut” Utazási költségeit a kari külügyi keret biztosította.
DR. BENKŐ ZSUZSANNA tanszékvezető főiskolai tanár 2008. 11. 06-tól 08-ig az Escola Superior de
Educacao de Lisboa intézmény Erasmus vendégoktatója volt. Előadásaiban a családok történelmi fejlődését, a legfontosabb családi modelleket és a szocializációs mintázatokat érintette. Utazása költségeit
az Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította.
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DR. TARKÓ KLÁRA főiskolai docens 2008. 11. 06-tól 09-ig az Escola Superior de Educacao de Lisboa
intézmény Erasmus vendégoktatója volt. Előadásaiban és a szemináriumokon a magyarországi kisebbségek helyzetével, a devianciával foglalkozott, melyet összehasonlítottak a portugál helyzettel. Utazása
költségeit az Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosított.
DR. GÁLFI MÁRTA főiskolai tanár 2008. 10. 17-től 23-ig Kapandriti-ben (Görögország) a 8th International Conference of Anticancer research című konferencián prezentációkat mutatott be: 1./ M. Gálfi, Zs.
Valkusz, M. Radács, Gy. Nagyéri, J. Jojárt, J. Gardi, J. Julesz, J. Molnár – University of Szeged, Hungary: Antitumor events on endocrine tumors; 2./ M. Gálfi, Zs. Valkusz, M. Radács, Gy. Nagyéri, J. Gardi, J.
Julesz, J. Molnár? University of Szeged, Hungary: Antiproliferative effects of extracellular bivalent ka–
tions on prolactinomas. Megállapítást nyert, hogy a bivalens kationok extracelluláris jelenlétének változásai alapján is elkülöníthetők a tumorok. Antitumor hatások tanulmányozásából megfogalmazták, hogy
a szintetikus és természetes membránstabilizálók hatásai eltérőek. Utazása költségeit az ETT kutatási
projekt biztosította.
GYÖNGYÖSI GYÖRGY TAMÁS főiskolai tanársegéd 2008. 07. 23-tól 08. 30-ig Jinan-ban (Kína), a
Shandong University, College of International Education intézményben vett részt szakmai tanulmányúton. Utazása célja az volt, hogy az „Ázsiai tanulmányok képzési program és oktatási központ” indításának előkészítésében és megalapozásában részt vegyen. A program egy hónapos intenzív, egész napos kurzus-sorozatot jelentett a kínai kultúra és nyelv tanulmányozására. Utazás költségeit a kari keret,
intézeti keret és a fogadó támogatta.
DR. MACZELKA NOÉMI tanszékvezető főiskolai tanár 2008. 11. 20-tól 23-ig az Univerzita Karlova v
Praze intézményben a Visegrád projekt munkamegbeszélésén vett részt. „Oktatási reformok Magyarországon” címmel előadást tartott. Látogatást tett a Barrandov filmstúdióban. Hangversenyt hallgatott.
Utazása költségeit a Visegrád projekt és a tanszéki keret biztosította.
ARANYI SÁNDOR tanszékvezető főiskolai docens, GÁL LEHEL tudományos munkatárs és HENN
LÁSZLÓ ANDRÁS festőművész, technikus 2008. 11. 02-től 08-ig Milanoban, a Fondazione Rudh meghívására kiállítást rendezett saját munkákból. Előadásukban a „Venature-Europe Art Languagos: artisti
italiani e ungheresi” címmel adtak elő. Útjuk során látogatást tettek a Velencei Művészeti Akadémián.
Az „Aventure 20 – 1998-2008” című színes katalógusban munkáikat is megjelentették. Utazásuk költségeit a kari külügyi keret és a tanszéki keret támogatta.
DR. GYÖRKE ZOLTÁN szakcsoportvezető főiskolai tanár 2008. 11. 25-től 30-ig a Paisii Hilendarski
University of Plovdiv intézményben végzett Erasmus vendégoktatói tevékenységet. Előadásainak témaköre: „A frazeológiai enantioszémia elméleti alapjai” Utazása költségeit az Erasmus projekt és a kari
külügyi keret biztosította.
DR. VÁRMONOSTOTY ENDRE főiskolai tanár 2008. 10. 27-től 12. 01-ig az Universitatea de Vest din
Timisoara intézmény Erasmus vendégoktatója volt. „Relational-pattern algebras témakörben tartotta
előadásait. Utazása költségeit az Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította.
MANOVA NAGYAZSDA DMITRIEVNA anyanyelvi lektor 2008. 09. 29-től 10. 05-ig a Velikoturnovski
Universitat „Sv. Sv. Kiril i Metodii” intézmény Erasmus vendégoktatója volt. „Eralash, mint humorisztikus
filmsorozat, az orosz mint idegen nyelv oktatásában” témakörben tartotta előadásait. Utazása költségeit
az Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította.
DR. GALAMBOS GÁBOR dékán, tanszékvezető egyetemi tanár, DR. SZABÓ KLÁRA tanszékvezető
főiskolai docens és TÓTH KÁROLY programigazgató 2008. 11. 14. és 18. között a Cambridge Regional
College intézmény vendégei voltak. A Cambridge-ben megrendezésre került Szeged Week kulturális
programsorozaton Szeged várost és karunkat képviselték. Dékán úr előadásában bemutatta karunkat
is. Az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés terén egyeztették a jövőbeni együttműködési lehetőségeket (informatika, média, ügyviteli szakképzések, valamint a képzők képzése). Áttekintették, értékelték a
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jelenlegi hallgatói részképzés tapasztalatait. Utazásuk költségeit a Polgármesteri Hivatal, illetve a kari
külügyi keret biztosította.
DEMCSÁK KATALIN főiskolai adjunktus 2008. 09. 22-től 29-ig az Universitá degli Studi di Parma intézményben az „Atti performative, storia delle donne e studi di genere” című szeminárium vett részt,
amely a Teatro a gender témában együttműködő nemzetközi kutatócsoport munkájának része. A kutatócsoport 8 másik tagjával együtt felkérték a Bulzoni kiadó gondozásában megjelenő kötet elkészítésére, így egy fejezet megírására a narratív témakörben megbízást kapott. Utazása költségeit tanszéki keret biztosította.
DR. TUSKA TÜNDE főiskolai docens 2008. 09. 04. és 06. között Stúrovo-ban (Párkány) az MTA Nyelvtudományi Intézete és a Gramma Nyelvi Iroda (Dunaszerdahely) szervezésében megrendezett konferencián vett részt. „A tótkomlósi szlovákok sztereotípiái” címmel tartott előadást, amely a konferenciakötetben megjelenik. Utazása költségeit a tanszéki keret biztosította.
DR. BÉRES SÁNDOR főiskolai docens 2008. 11. 27-től 28-ig az Univerzita Konstantína Filozofa v Nitre
intézményben az Atlétika 2008 Nemzetközi Tudományos Konferencián vett részt, ahol előadást tartott
és posztert mutatott be. Előadásának címe: „Long term speed endurance development of Hungarian top
sprinters”. Utazása költségeit a kari külügyi keret támogatta.
DR. HOCZOPÁN ANNA tanszékvezető főiskolai tanár 2008. 10. 10-től 18-ig Varsóban, a Rumuski
Instytut Kultury Warsaw intézmény konferenciáján vett részt. „A magyarországi romanisták feladatai”
címmel előadást tartott. Utazási költségeit a fogadó és a tanszéki keret biztosította.
DR. BUCIN MIHAELA főiskolai docens 2008. 10. 10. És 18. Között Varsóban, a Rumunski Instytut
Kultury Warsaw intézményben vett részt konferencián. „A román nyelv tanítása Magyarországon” címmel tartott előadást.
NAGY ÉVA óraadó 2008. 11. 25-től 30-ig a Paisii Hilendarski University of Plovdiv intézmény Erasmus
vendégoktatója volt. „A –телъ képző az orosz nyelvben” témakörben tartotta előadásait. Szemináriumi
órákon „Az orosz és magyar nyelvű főnevek összehasonlító képzése” témakör került megbeszélésre.
DR. TARKÓ KLÁRA főiskolai docens 2008. 11. 25-től 29-ig Bad Glaichenberg-ben, az FH Joanneum
Gesellschaft MbH. University of Applied Sciences intézmény Erasmus vendégoktatója volt. Kisebbségtudományok és a multikulturalizmus a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetére és az
őket érintő legfontosabb kérdésekről tartott előadásokat és gyakorlatot. Külön hangsúlyt fektetett a kisebbségek egészségfejlesztésére. Utazása költségeit az Erasmus projekt és tanszéki keret biztosította.
LIPPAI LÁSZLÓ LAJOS főiskolai adjunktus 2008. 11. 25. és 29. között Bad Gleichenberg-ben, az FH
Joanneum Gesellschaft MbH University of Applied Sciences intézményben végzett Erasmus vendégoktatói tevékenységet. A modern stresszkutatás eredményeiről tartott előadást, ezen belül a stressz jelenségének meghatározását, stresszorok, stresszreakciók, stresszel való megküzdés témaköröket érintette. Áttekintést adott a pszichológiai kutatásokban napjainkban használt kvalitatív módszerek lehetőségeiről is. Utazása költségeit az Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította.
DR. BÉKÉSI JÓZSEF főiskolai tanár 2008. 11. 19-től 29-ig a Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg intézményben a MÖB-DAAD projekt keretében kutatómunkát végzett. „Improved Lower Boung for Semi-Online
Bin-packing algorithms” címmel előadást tartott. A kombinatorikus optimalizálási algoritmusok elemzése
témakörben koznultációkat folytatott. Utazása költségeit a DAAD projekt és a kari külügyi keret támogatta.
DR. NAGY MIKLÓS főiskolai docens 2008. 11. 25-től 30-ig az Universite Paul Valéry (Montpellier III) intézmény Erasmus vendégoktatója volt. Előadásokat és konzultációkat tartott „A francia politika jellemzői
Közép-Kelet Európában az I. világháború után”, „A magyarországi rendszerváltás sajátosságai”, valamint „Magyarország és az Európai Unió” témakörökben. Utazása költségeit az Erasmus projekt és a kari
külügyi keret biztosította.
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DR. TUSKA TÜNDE főiskolai docens 2008. 12. 03-tól 05-ig. Eperjesen, a Ptresovská univerzita v
Presove által megrendezett konferencián vett részt. „Etnické parametre mladich Slovákov v madarskom
prostredi” címmel előadást tartott. Utazása költségeit tanszéki keret biztosította.
DR. MACZELKA NOÉMI tanszékvezető főiskolai tanár 2008. 12. 04-től 07-ig a Babes-Bolyai Tudományegyetem – Kolozsvár – vendége volt. „A romantikus zene előadásmódja” témakörben tartott előadásokat. Szakmai programjai között említhető: a kolozsvári Filharmónia zenekarának Mozart-hangversenye, „Várom az Urat” – keresztyén zenei fesztivál és Händel: Messiás című oratóriumának meghallgatása. Utazása költségeit a fogadó és a tanszéki keret biztosította.
ERIC BLIN anyanyelvi lektor 2008. 11. 20-tól 22-ig az Université de Bretagne Occidentale – Brest intézménnyel kapcsolatot épített ki a felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatók szakmai gyakorlatának megvalósításához. A Turisztikai Iroda munkatársaival is egyeztetésre került sor a hallgatók fogadására. Utazása költségeit a kari külügyi keret támogatta.
DR. BENKŐ ZSUZSANNA tanszékvezető főiskolai tanár 2008. 10. 15-től 19-ig a Brunel University
West London intézményben végzett Erasmus vendégoktatói tevékenységet. A devianciaszociológia
előadáson és szemináriumon áttekintette a magyarországi főbb devianciaformák helyzetét statisztikai
adatokkal. Szemináriumi foglalkozásokon összevetették a magyar helyzetet az angol viszonyokkal. Utazása költségeit az Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította.
MUNKÁCSI ISTVÁN tudományos munkatárs 2008. 11. 22-től 27-ig Elverumban, a Hogskolen i
Hedmark intézményben végzett Erasmus vendégoktatói tevékenységet. „A tornaelemek oktatásának
lehetőségei különböző oktatási módszerek felhasználásával új elemek esetében” témakörben tartott
előadásokat. A hallgatóknak és a helyi Torna Club utánpótlás korú tornászainak megismerése mellett
segítette gyakorlati munkájukat. Edzéslátogatás és téli animáció szerepelt programjai között. Utazása
költségeit az Erasmus projekt és a kari külügyi keret támogatta.
DR. WEBER PETRU adjunktus 2008. 11. 27-től 29-ig Bécsben, a Rumänischer Kulturinstitut Wien intézmény szervezésében Románia nemzeti ünnepe alkalmából megrendezett konferencián vett részt.
„Staatsmachtwechsel in der „Hauptstadt” Siebenbürgens 1918-1919. Die letzte Episode der ung
Staatmacht” címmel előadást tartott. Utazása költségeit a fogadó és tanszéki keret biztosította.
KOVÁCS KEVE JÁNOS főiskolai adjunktus 2008. 10. 20-tól 25-ig az Universitatea de Vest din Timisoara
intézmény Erasmus vendégoktatója volt. A „Technology of antique glass producting” és az „Informations
about aug dates Prainy Notre Dame” témakörökben tartott előadásokat. Adatgyüjtést végzett az ÉszakErdély-i üvegművességről. Utazási költségeit az Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította.
ARANYI SÁNDOR tanszékvezető főiskolai docens 2008. 12. 01-től 06-ig Torino-ban az Accademia
Albertina delle Belle Arti intézményben végzett Erasmus vendégoktatói tevékenységet. Munkája során
prezentálta a tanszékükön folyó oktatói és hallgatói munkákat. Kiállításokat, műemlékeket látogatott.
Utazása költségeit az Erasmus projekt és a kari külügyi keret támogatta.
DR. NÁNAI LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár 2008. 12. 02-től 06-ig az Universitatea de Vest din
Timisoara intézmény Erasmus vendégoktatója volt. „Basic principles of laser-matter interaction” témakörben előadásokat tartott. Tanulmányozta a lézeres oxidáció dinamikáját. Laboratóriumot és szemináriumokat látogatott. A következő évben megtartandó előadássorozatot egyeztették. Utazása költségeit
az Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította.
DR. DRAHOTA-SZABÓ ERZSÉBET tanszékvezető főiskolai tanár 2008. 12. 13-tól 19-ig a FriedrichSchiller-Universität Jena intézményben végzett Erasmus vendégoktatói tevékenységet. Megtartott előadásainak témakörei: >Deutsch kann a jeder!< - 1. Deutschlehrerausbildung und Sprachaufmerksamkeit;
2. Deutschunterricht, Autofahren und Blinddarmoperation Opponensként az intézmény egyik oktatójának
habilitációs védésén is részt vett. Utazási költségeit az Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította.
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