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I.

A FŐISKOLAI KARI TANÁCS ÜLÉSEI
A Főiskolai Kar Tanácsa 2004. december 16-án ülést tartott. A napirend a következő volt:
1. A kari SzMSz módosítása (előterjesztő: Szolgáné dr. Rózsa Zsuzsanna személyügyi és hivatalvezető)
2. Javaslat a kari felvételi szabályzatra (előterjesztő: Szolgáné dr. Rózsa Zsuzsanna személyügyi és hivatalvezető)
3. Javaslat alkotószabadság szabályzatra (előterjesztő: Szolgáné dr. Rózsa Zsuzsanna személyügyi és
hivatalvezető)
4. A 2004/2005. II. félévi alkotószabadságok bejelentése (előterjesztő: dr. Galambos Gábor főigazgató)
5. Egyebek

II.

HATÁROZATOK
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR
KARI TANÁCSÁNAK
2004. december 16-án tartott ülésén hozott
HATÁROZATAI
és Működési szabályzat rendelkezései érintet1. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
lenül maradnak.
Tanárképző Főiskolai Kar Tanácsa 83/2004.
(XII. 16.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 14 3. 3. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal
Tanárképző Főiskolai Kar Tanácsa 85/2004.
elfogadja a napirendi pontok tárgyalását.
(XII. 16.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 14
2. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal
Tanárképző Főiskolai Kar Tanácsa a 84/2004.
elfogadja a 2005. évi kari Felvételi Szabályzatot.
(XII. 16.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 14
igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal 4. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat
Tanárképző Főiskolai Kar Tanácsa 86/2004.
módosítását, mely szerint a hatályos Szerve(XII. 16.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 14
zeti és Működési Szabályzatnak a Könyvtári
igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal
Központra vonatkozó rendelkezései 2004. deelfogadja a kari Alkotószabadság Szabályzatot.
cember 1-től érvényüket vesztik szervezeti
összevonások miatt. Egyebekben a Szervezeti
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III.

K ÖZLEMÉNYEK
1. GTK elismerés a főigazgatónak. A szegedi közgazdász képzés elindításának tizedik és a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara megalapításának ötödik évfordulója alkalmából
az SZTE Gazdaságtudományi Kara Emléklappal ismerte el dr. Galambos Gábor tanszékvezető
egyetem tanár, főigazgató támogató együttműködését.
2. Dante-interpretációk a XX. századi Magyarországon. Dr. Szabó Tibor főiskolai tanár 2004. december 15-én a Debreceni Egyetemen habilitációs vizsgát tett. A Bölcsészettudományi Kar habilitációs bizottsága: elnök: Bitskey István akadémikus; tagok: Hévízi Ottó habil. egy. docens, Kaposi
Márton habil. egy. docens; opponensek: Kelemen János akadémikus, Madarász Imre habil. egy.
docens. A habilitációs vizsga témája: Dante-interpretációk a 20. századi Magyarországon. A habilitációt Szabó Tibor irodalomtudományból szerezte.
3. Vendégtanár az Angol tanszéken. 2004. december 5. és 15-e között amerikai testvérintézményünk, a University of Toledo tanszékvezető professzora: Sue Ott Rowlands vendégtanárként dolgozott intézményünkben. Egyetemistáknak tartott műhelyfoglalkozásain kívül főiskolánk angol szakos hallgatóinak a színjátszás amerikai történetéről tartott előadást, illetve szemináriumot vezetett
a drámatechnikák lehetséges alkalmazási lehetőségeiről az idegen nyelvek oktatásában.
4. Könyvtártudományi tanszék: felhívás pályázatra. Barátné dr. Hajdu Ágnes tanszékvezető főiskolai tanár arról tájékoztatta a főiskola vezetését, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és
a könyvtári informatikai megoldások terén piacvezető cég, az e-Corvina Informatikai szolgáltató kft
a FSZEK száz éves fennállásának évfordulója keretében pályázatot hirdetett a legnagyobb létszámú
olvasói csoport, a diákság körében, a könyvtári szolgáltatások és informatikai fejlesztések elősegítésére „Jövő a jelenben” címmel. A pályázat célja az volt, hogy az informatikai lehetőségek felhasználásával a könyvtárt használók olyan, a könyvtárak működése tekintetében valóban újszerű
kezdeményezésekre adjanak ötletet, amelyek növelik az olvasói elégedettséget, hozzájárulnak
a könyvtári szolgáltatások bővüléséhez, sokrétűbb kihasználásához és a szélesebb körben való elterjedéséhez. A pályázat keretében kidolgozott ötleteket nemcsak a hagyományos könyvtári funkciók megújítása és kiterjesztése tekintetében vártak, hanem olyan elképzeléseket is örömmel vettek, amelyek a civil társadalom rétegeit és szegmenseit képesek elérni a könyvtári szolgáltatások
segítségével. További kérdésekkel a Könyvtártudományi tanszékhez lehet fordulni.
5. Vendégtanári meghívás. Dr. Szabó Tibor főiskolai tanár 2004. november 29 és december 2-a között vendégtanári meghívásnak tett eleget a nápolyi Instituto Italiano per gli Studi Filosoficiban. Az
előadássorozat témája: Etika és demokrácia a XX. századi filozófiában (Gramsci és Lukács). 2004.
december 3. és 8. között a Római Magyar Akadémia vendége volt.
6. Fejlődő román–magyar tudományos kapcsolatok. Nyitott és jó hangulatú tudóstalálkozó keretében, a dinamikusan fejlődő román-magyar tudományos kapcsolatok egyik újabb állomásaként „Két
európai keresztény uralkodó a középkor végén: Nagy István és Hunyadi Mátyás” címmel rendezett
nemzetközi konferenciát a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar
Román Nyelv és Irodalom Tanszéke Románia Nagykövetségével, valamint az SZTE Középkori és
Kora Újkor Magyar Történeti Tanszékével közösen 2004. október 28-29-én. A mind magyarországi,
mind külföldi tudósok körében nagy elismerést és érdeklődést kiváltó tudományos ülést az SZTE
rektora prof. dr. Szabó Gábor egyetemi tanár nyitotta meg, illetve Dr. Botka László, Szeged Megyei
Jogú Város polgármestere és Dr. Călin Fabian, Románia magyarországi nagykövete köszöntötte
a jelenlévőket. A 12 előadásból álló, majd kerekasztal-beszélgetéssel záródó szimpózium emléket
állított az 500 évvel ezelőtt elhunyt moldvai uralkodó, Ştefan cel Mare (Nagy István) emlékének,
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ugyanakkor az előadók nagy figyelmet szenteltek Hunyadi Mátyás személyének is. A kétnapos tanácskozás előadói, az MTA, a Román Tudományos Akadémia, illetve az SZTE oktatói, három
alapvető kérdéskört -külkapcsolatok, társadalom- és intézménytörténet, gazdaság- és várostörténet- érintettek, felölelve ezzel az adott korszak legjelentősebb eseményeit, a modern kutatások tükrében. A résztvevők nemcsak az elért szakmai eredmények ismertetésének szerepét emelték ki,
de hangsúlyozták, hogy az itt kialakított emberi kapcsolatok eredményeképpen további közös
konferenciák szervezését is tervezik a közeljövőben.
7. Terepgyakorlat a Duna-deltában. Az SZTE JGYTFK Földrajz Tanszék hallgatóinak 20 fős csoportja Oláh Ferenc és dr. Szilassi Péter főiskolai adjunktusok vezetésével 2004. szeptember 30. és
október 5. között fakultatív önköltséges terepgyakorlaton vett részt a Duna-deltában. Az immár
hetedik alkalommal szervezett őszi terepbejáráson a hallgatókat dr. Kiss János Botond tudományos munkatárs (Deltakutató Intézet, Tulcea) kalauzolta a terepen. A terepgyakorlat résztvevői felkeresték a bioszféra rezervátum magterületéhez tartozó Caraorman szigetet, ahol az egykori
partmenti zátony homokformáit tanulmányozhatták, eljutottak a Duna Sulina ágának torkolatában
fekvő Sulina városába, végighajóztak a Sulina, és a Szent György ágak egyes szakaszain, és azok
mellékágain. A tanulmányútról a Zöld Stílus produkció (Mészáros Zoltán szerkesztő és Szögi
László operatőr) filmet készített, melyet novemberben vasárnaponként 18.00 órától vetített a TELIN TV a Szeged Városi Kábel TV csatornáján. A filmet a Duna Tv is műsorára tűzte.
8. Nyílt Nap a JGYTFK-n. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar
2004. november 12-én (pénteken) 10 órakor a szegedi Belvárosi Moziban tartotta Nyílt Napját.
A központi tájékoztatón közel 700 érdeklődő vett részt. Az általános tájékoztatót dr. Homor Géza
általános és oktatási főigazgató-helyettes, a felvételi tájékoztatót Szolgáné dr. Rózsa Zsuzsanna,
hivatalvezető tartotta. A tájékoztatón nagy hangsúlyt fektettünk a hallgatói élet bemutatására: Nagy
Zoltán Péter, a HÖK elnöke diaképekkel színesített előadást tartott. A központi tájékoztató után
a tanulók, szülők és az érdeklődők megtekinthették a tanszékeket, ahol további információkat kaphattak.
9. Kihelyezett Nyílt Napok. 2004. november 16 és november 30-a között az SZTE JGYTFK kihelyezett nyílt napokat tartott Csongrád, Bács-Kiskun, Békés, és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben.
A 14 várost magába foglaló beiskolázási körúton a főiskola delegációja általános tájékoztatót tartott
a kétszintű érettségi főiskolánkat érintő vonatkozásairól, valamint intézményünk szakirányú képzéseiről. Rendezvényeinken több mint 1500 érdeklődő középiskolás vett részt (Lásd. 1. számú táblázatot).
Város

Gimnázium, Szakközépiskola

Időpont

Bácsalmás

Hunyadi János Gimnázium Ipari Szakmunkásképző

2004. nov. 16.

Baja

III. Béla Gimnázium

2004. nov. 16.

Cegléd

Kossuth Lajos Gimnázium

2004. nov. 19.

Szolnok

Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola

2004. nov. 22.

Csongrád

Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola

2004. nov. 23.

Szentes

Horváth Mihály Gimnázium

2004. nov. 23.

Kiskunfélegyháza

Móra Ferenc Gimnázium

2004. nov. 25.

Kecskemét

Bányai Júlia Gimnázium

2004. nov. 25.

Kiskőrös

Petőfi Sándor Gimnázium, Kertészeti
Szakközépiskola

2004. nov. 29
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Kalocsa

Szent István Gimnázium

2004. nov. 29.

Kiskunhalas

Bibó István Gimnázium

2004. nov. 30.

Kiskunhalas

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron
Gimnáziuma

2004. nov. 30.

1. SZ. TÁBLÁZAT

10. Educatio 2004. Budapest. Intézményünk 2004. december 10-11-én a Millenáris Parkban megrendezett országos oktatási börzén vett részt közös kiállítási területen egyetemünk többi karával.
A külön standon az érdeklődök hozzájuthattak a kar információs kiadványaihoz, és szakismertetőihez.
11. Konferencia: A hatalom intediszciplináris megközelítésben. A hatalom különböző megközelítéseiről rendezett egynapos konferenciát dr. Tóth Szergej tanszékvezető főiskolai tanár vezetésével
az SZTE JGYTFK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke 2004. november 27-én. Az eseményt Dr.
Szabó Gábor rektor, egyetemi tanár megnyitójában továbbképzésnek ajánlotta a hatalom gyakorlói
számára. A hallgatóság tíz előadás révén a téma számos aspektusával szembesült. A konferencia
előadásainak rövid tartalmi ismertetése Panek Sándor újságíró interpretációjában: dr. Mihályi Péter
egyetemi tanár, közgazdász: Miért épült rossz alapra a szocialista tervgazdálkodás, és miben voltak érdekeltek a privatizáció során az állami vállalatok vezetői, dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, jogász: Érvényes-e a jog legitimitása erkölcsi alapok nélkül? Ordasi Péter karnagy: Mi a közös Kadosa Pál május elsejei dalára kapott Kossuth-díja és Handel Tűzijáték-szvitje között? Dr. Balázs
Géza egyetemi tanár, nyelvész: Miképp lett a rákosi viperából előbb rákosréti, majd parlagi vipera
a szocializmus idején? Zombori Ottó az Uránia Csillagvizsgáló igazgatója, csillagász: Miért várta
egy képes magazin a világvégét 2000. május 5-én. Dr. Csányi Vilmos akadémikus, etológus: Mit
ért egy állatviselkedés-kutató egyszemélyes emberi közösségeken? Dr. Szilágyi Ákos a 2000 folyóirat szerkesztője, esztéta: Hogyan bomlott fel a nemzeti irodalom kánona? Dr. Kapitány Ágnes
és dr. Kapitány Gábor kultúrantropológusok: Mit mutat a tévékészülék elhelyezése lakásunkban?
Hann Ferenc főiskolai tanár, művészettörténész: Hogyan volt kapható hat hónap börtön egy dadaista ötletért? Dr. Ormos Mária akadémikus, történész: Miért nem döntötték le a svájciak Tell Vilmos-szobraikat, miután kiderült, hogy a hős nem létezett?
12. SZAB ezüstérem dr. Farkas Olgának. Dr. Farkas Olga főiskolai docensnek „A személyiségközpontú megközelítés alkalmazása a tehetséggondozásban egyértelmű pedagógiai-pszichológiai aspektusból” című dolgozatát I. díjjal és SZAB ezüstéremmel értékelték.
13. Főigazgatói Arcképcsarnok. Dr. Galambos Gábor kari főigazgatónk 2004. december 14-én nyitotta meg a főiskolai arcképcsarnokot a Tamási Áron Klub (TÁK) folyosóján. Az arcképcsarnok
a JGYTF Karácsonyi Vásár keretén belül nyílt meg és február közepéig lehet megtekinteni.
14. Hallgatói kiadványok. 2004-ben második alakalommal jelent meg a JUGYUS Kisokos, melyet középiskolai diákok vehettek át a nyílt nap és a kihelyezett nyílt napok keretében. A tavalyi évben
népszerűvé vált könyvecske tartalmaz minden olyan információt, melyet a főiskoláról tudni kell,
tudni illik, illetve a középiskolásoknak fontos információt ad. Második alkalommal jelent meg
A JGYTFK Diplomások Köre hírlevél (2004./II.) az „AGES QUOD AGIS Hallgatói Szolgáltató és Információs Központ Kht” szerkesztésében. A hírlevél eljutott minden már regisztrált diplomás körös
tagnak.
15. Hallgatói bolt: bővülő kínálat. A JGYTFK Hallgatói Ajándékbolt (Boldogasszony sgt. alagsor)
megújult belsővel és új termékekkel („VIGYÁZZ FŐISKOLÁSOK!” pólók, a kar főépületét ábrázoló
pólók stb.) áll rendelkezésre tanároknak, hallgatóknak és vendégeinknek egyaránt.
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16. Folyamatosan működik a TÁK. A Tamási Áron Klub a Főépület alagsorában a hét minden munkanapján nyitva áll a kávézni, teázni vágyó oktatóknak és hallgatóknak egyaránt. A dohányzós és
nem dohányzós termekben akár 100–150 fő is üldögélhet, tanulhat és beszélgethet egyszerre.
Este a klub kulturális térré alakul át: csendes, ülős koncertek, dialóg- és filmvetítő klub, kiállítások,
előadások, kerekasztal beszélgetések, színházi csoportok, HÖK által meghirdetett kurzusok. Minden hónapban megjelenik a TÁK programfüzet, amely tartalmazza az aktuális hónap műsorelőzetesét. A TÁK minden kari öntevékeny csoport, hallgató, illetve oktatók számára rendelkezésre áll.

IV.

M ELLÉKLETEK
1. számú melléklet

Pályázatok
Az MTA Szegedi Területi Bizottsága a határon inneni és túli régióban folyó kutatómunka ösztönzése érdekében hagyományosan pályázatot hirdet Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye, illetve Vajdaság,
Temes és Arad megye tudományos tevékenységet végző dolgozói számára.
Pályázni a SZAB szak-, és munkabizottságai által művelt tudományterületeken elért, új eredményeket
tartalmazó tanulmánnyal lehet. A pályaműveket a Szegedi Területi Bizottság a Szakbizottságok elnökeivel kibővített Elnöksége, és „A Tudomány Támogatásáért a Dél-alföldön” Alapítvány Kuratóriuma
minden év november 30-ig bírálja el. Tudományterületenként egy I., két-három II., és/vagy III. díj kerül
kiosztásra. A legjobb pályaművek elnyerik a SZAB ezüst érmét is.
2004-ben a Pedagógiai és Pszichológiai Szakbizottság négy témában írt ki pályázatot. Ebben az évben
az első díjas pályamű A személyiségközpontú megközelítés alkalmazása a tehetséggondozásban
(egyértelmű pedagógiai-pszichológiai aspektusból) témából készült. Szerzője: Dr. Farkas Olga főiskolai
docens.
A pályamű a rendszerváltozás éveiben zajló, Carl Rogers nevével jellemzett személyiségközpontú
megközelítés magyarországi adaptációját mutatja be a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. A szerző
gazdag nemzetközi és hazai ismeretháttérrel, jelentős felsőoktatási tanítási tapasztalattal tárja föl e sajátos szemlélet alkalmazásának lehetőségeit a tehetséges pedagógusjelöltek nevelésében. A közoktatás és a tanárképzés összefüggésének tükrében világít rá a tanárképzés felelősségére a tehetséggondozásban.
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2. számú melléklet

KARI NAPTÁR
2004/2005. tanév II. félév
Január 31–február 18.
Január 31–március 25.
Február 1–11.
Február 1–május 13.
Március 1–31.
Március 4.
Március 29–április 1.
Március 31.
Április 4-8.
Április 20.
Május 7.
Május 17–június 3.
Május 17–június 24.
Június 6–július 9.
Június 13–24.
Június 24.
Július 2–3.
Július 15. (tervezett időpont)
Augusztus 22–26.

Az utolsó éves tanár szakos hallgatók külső tanítási gyakorlata
Az utolsó éves tanító szakos hallgatók külső tanítási gyakorlata
Tantárgyfelvételi időszak
Szorgalmi időszak
A II. éves hallgatók pedagógiai-pszichológiai gyakorlata a Gyakorló Általános Iskola beosztása szerint
A tanszéki engedélyes tantárgyfelvétel utolsó napja
Tavaszi szünet
„Kiváló tanárjelölt”, „Jó tanuló, jó sportoló” pályázatok beadási határideje
A III. éves kétszakos és a II. éves nyelvtanár szakos hallgatók egyéni
tantárgypedagógiai gyakorlata (a hallgató egyénileg szervezi, a megfigyelési szempontokat a szaktanszéki módszertanosok adják)
Szakdolgozatok beadási határideje
Ballagás
Vizsgaidőszak (utolsó évesek)
Vizsgaidőszak
Felvételi elbeszélgetés, gyakorlati vizsga az újabb diplomás képzésre
jelentkezőknek
Záróvizsgák
Köztársasági Ösztöndíj pályázatok beadási határideje
Diplomaátadó ünnepség
A Felvételi Bizottság ülése
Engedélyes vizsgaidőszak
Határidők

Március 1.
Március 10.
Március 31.
Március 31.
Március 31.
Április 30.
Június 1.
Június 30.
Szeptember 1.

Javaslat külső záróvizsga elnökökre
Szakvezetői igények benyújtása
Levelező és nappali tagozatos költségtérítések összegének megállapítása
Javaslat adjunktusi előléptetésre a 2005/2006. tanévre, valamint a határozott időre szóló kinevezések megismétlésére
Javaslat főiskolai tanári, főiskolai docensi előléptetésekre a 2006/2007.
tanévre
Alkotószabadság iránti igény benyújtása 2005/2006. tanév I. félévére
Kari naptári adatok beküldése a 2005/2006. tanévre
Javaslat állami és miniszteri kitüntetésekre (Magyar Kultúra Napja,
március 15.)
Óraadói igények benyújtása a 2005/2006.tanév I. félévére
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3. számú melléklet

SZABÁLYZAT
A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar
alkotószabadság szabályzata
Törvényi háttér:
Ftv. 24. §
(1) A felsőoktatási intézmények oktatói számára tudományos kutatások, illetve művészeti alkotó tevékenység végzése, továbbá egyéni tudományos továbbképzésük elősegítése érdekében – a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározottak szerint, legfeljebb azonban egy évi időtartamra – ötévenként
oktatásmentes kutatási, alkotó időszak engedélyezhető.
(2) Az oktató, a kutatási időszak lejártával – az intézményi szabályzatban meghatározottak szerint – kutatási eredményeit köteles bemutatni.
A szabályzat hatálya:
(1) Alkotószabadságot a teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású főiskolai oktató kérelmezhet.
(2) Az alkotószabadság időtartama egy félév lehet.
Eljárási rend:
(1) A kérelmet közvetlenül a tanszékvezetőhöz kell benyújtani. A tanszékvezető kikérve a tanszéki tanács
véleményét – több pályázó esetén sorrendiséget is megállapítva –, a kérelmet a Főigazgatónak felterjeszti.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező személyi adatain és tudományos életrajzán kívül a témában
eddig kifejtett tudományos és alkotómunkáját, publikációit, eredményeit, valamint azt a részletes munkatervet, amelyet az alkotószabadság során megvalósítani kíván.
(3) A kérelmet minden tanév I. félévére április 30-ig, illetve a II. félévre október 30-ig kell benyújtani.
(4) A benyújtott kérelmeket a Tudományos Bizottság véleményezi és rangsorolja.
(5) Az alkotószabadságot – a Tudományos Bizottság javaslatának figyelembevételével – a Főigazgató engedélyezi. A döntésről a Kari Tanácsot tájékoztatja.
(6) A Kar – financiális, oktatási és egyéb kérdéseket is figyelembe véve – egy évben legfeljebb 3–5 kérelmet támogathat. Az alkotószabadság időtartamára az oktatót távolléti díj illeti meg.
(7) Az alkotószabadság sajátos formája lehet az órakedvezmény.
Beszámolási kötelezettség:
(1) Az alkotószabadság lejárta után az oktató köteles az elért eredményekről írásban beszámolni: egy hónapon belül előzetes jelentést, fél éven belül részletes beszámolót kell készítenie.
(2) A beszámolót a Tudományos Bizottság értékeli, és javaslatot tesz a jelentés elfogadására a Főigazgatónak.
(3) Ha az oktató a munkatervében vállalt feladatot önhibájából nem teljesíti, 5 éven belül nem részesülhet
jutalomban, illetve jutalom jellegű juttatásban.
Jelen szabályzatot a Kari Tanács a 2004. december 16-án hozott 86/2004. (XII. 16.) KT számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2004. december 16-tól.
Dr. Galambos Gábor s. k.
főigazgató
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V.

N EMZETKÖZI KAPCSOLATOK
DR. PÁL ÁGNES tanszékvezető főiskolai tanár a
testvéregyetemi kapcsolatok keretében 2004. 05.
24-től 28-ig Nagyváradon, a Partiumi Keresztény
Egyetem által rendezett „Gazdaság, Régiófejlesztés, Oktatás” címmel megrendezett nemzetközi
tudományos konferencián vett részt. „Duna-Kőrös-Maros-Tisza Eurorégió gazdasági fejlődése”
címmel tartott előadást. Határ menti települések
témakörben gazdaságföldrajzi vizsgálatokat végzett. Megtekintette az új könyvtárat. „A Dél-Alföldi
határvidékek” című könyvet bemutatta. Utazása
költségeit az SZTE és a kari külügyi keret biztosította.
DR. HARMAT MÁRTA főiskolai tanár 2004. 05.
12. és 18. között az Universität Potsdam intézményben végzett Erasmus vendégoktatói tevékenységet. A „Symbol- und Motivforschung anband europäischer Romane des 19. Jahrhunderts“ témából a potsdami tanszék 12 órás szemináriumi kurzust hirdetett tanrendjében komparatisztika, germanisztika, angol, filozófia és történelem szakos hallgatói kör részére. 19 hallgató
e-mail-ben küldte meg szemináriumi dolgozatát,
s a javasolt elbírálás alapján megkapta kreditpontját. Néhány hallgatóval konzultációs megbeszélést is folytatott diplomamunkájuk témája alapján. Könyvtári kutatásokat, szakmai megbeszéléseket végzett, s kulturális programokon vett részt.
Utazása költségeit az Erasmus TS és a külügyi
keret biztosította.
DR. GOMBOS JÓZSEF tanszékvezető főiskolai
tanár 2004. 05. 1-tól 06. 13-ig Turkuban, a Turun
Yliopisto intézményben a Socrates/Grundtvig 3.
program keretében végzett vendégoktatói és kutatói tevékenységet. „The political history of posttransitional period in Hungary“ címmel előadást
tartott. Kutatómunkája a „Magyarország-kép a két
világháború közötti finn politikai sajtóban“ témakörre irányult. Az un. „nordic studies“ (nemzetközi
felsőoktatási oktatási program) bevezetésének
előkészítésén munkálkodott. Utazása költségeit
a Socrates/Grundtvig 3. program biztosította.

DR. MACZELKA NOÉMI tanszékvezető főiskolai
docens 2004. 06. 04-től 09-ig a Hogskolen i Volda
intézményben Erasmus vendégoktatói tevékenységet végzett. Az egyetemi oktatókkal történt
egyeztetés alapján a kurzuskínálatból kiválasztotta azokat a kurzusokat, tárgyakat, amelyek az
Erasmus-hallgatók részképzésen részvételének
megfelelőek. Részt vett a tanszék vizsgáin a vizsgabizottság munkájában: didaktikai, módszertani
és zongoravizsgákon. Énekes hallgatóknál korrepetíciós tevékenységet végzett. Ismertette a saját
tanszéken folyó oktatás jellemzőit, az oktatók tudományos és művészeti tevékenységét. Áttekintették a két tanszék programjait, és megbeszélték
az együttműködés lehetőségeit koncertek, illetve
konferenciák rendezésében, egyeztették az oktatói mobilitást. Általános iskolát látogatott, tanítási
órákon hospitált. A voldai fúvószenekari fesztivál
hangversenyeit meghallgatta, norvég zeneszerzőkkel és előadóművészekkel ismerkedett meg.
Utazása költségeit az Erasmus TS és a külügyi
keret biztosította.
NAGYNÉ DR. SZABÓ KLÁRA tanszékvezető főiskolai docens 2004. 06. 01-től 10-ig az University
of Wales – Swansea intézményben Erasmus vendégoktatói tevékenységet végzett. A fogadó tanszék a Centre for Applied Language Studies fő
profilja Nagy-Britanniában tanulmányokat folytatni
kívánó külföldi hallgatók nyelvi felkészítése és
vizsgáztatása. A hallgatók és oktatók számára
a magyar nyelvvizsgáztatásról, a tanárjelöltek
nyelvi felkészítéséről és a tanszékük által kidolgozott új vizsgatípusról tartott előadásokat. Tájékozódott a fogadó tanszéken távoktatási rendszerben folyó alkalmazott nyelvészeti doktori
programról és a doktori iskola vezetőjével megbeszélést folytatott az alkalmazott nyelvészeti
kutatásokat végző magyar oktatók bekapcsolódási és publikálási lehetőségeiről. Megegyezés
született új programok közös kidolgozásáról jövőbeli nemzetközi pályázati lehetőségek kihasználására. Utazása költségeit az Erasmus TS és a kari
külügyi keret biztosította.
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ARANYI SÁNDOR tanszékvezető főiskolai docens és SINKÓ JÁNOS főiskolai docens 2004.
06. 22. és 23. között az Universitatea de Vest din
Timisoara Fakultat Art meghívására Temesváron
tartózkodott. Szakmai megbeszéléseket folytattak
és a tanszék számára anyagbeszerzést bonyolítottak. Utazási költségeiket tanszéki keret biztosította.
DR. MARSI ISTVÁN tanszékvezető főiskolai tanár 2004. 06. 19-től 24-ig Torinoban, a Sea Marconi Technologies s.a.s. intézményben a „Halocleanapplication“ EU-projekt munkamegbeszélésén vett részt. Előadást tartott „The role of model
reduction and conversion-dependent activation
energies in the mechanism of PVC-degradation“
címmel. A Milánói Műszaki Egyetem kutatójával
folytatott konzultációk során megállapodásra jutottak az intézetükben kifejlesztett modell általa
végzett analízisének közös publikálásának részleteiről. Kijelölték a következő beszámolási időszakban elvégzendő feladatokat. Elhatározták,
hogy a projekt következő munkaértekezletét Magyarországon tartják 2005. 01. 27-28-án. Utazása
költségeit az EU projekt biztosította.
DR. BÉKÉSI JÓZSEF főiskolai docens 2004. 06.
20-tól 24-ig a Ruprecht-Karls Universität Heidelberg intézményben Erasmus vendégoktatói tevékenységet végzett. Kutatási tématerületéhez kapcsolódóan tartott előadásokat és szemináriumokat vezetett. Utazása költségeit az Erasmus TS
és a kari külügyi keret biztosította.
DR. HERENDI ISTVÁN főiskolai docens 2004.
07. 06-tól 10-ig a közvetlen kapcsolatok keretében a Babes-Bolyai Tudományegyetem vendége
volt. A tananyagfejlesztés, a távoktatás és a közös pályázati lehetőségek tekintetében folytatott
megbeszéléseket. A képzési és továbbképzési
programokat egyeztették. Utazási költségeit a kari
külügyi keret biztosította.
DEMCSÁK KATALIN főiskolai tanársegéd 2004.
06. 28-tól 07. 11-ig az Universitá degli Studi di
Udine intézményben a „L’identitá culturale europea vella tradizione l nella contemporaneitá” című
nyári egyetemen az alábbi témakörökben oktatott:
1. Europa dietro la cortina di ferro Sperimentazione teatrale im Ungheria tra il 1960 e il 1990” és

2005. TÉL

69

Workshop: Le forme del teatro alternativo in Europa”. Az előadások és a workshop írott változata
könyv és CD formájában is megjelent. Utazása
költségeit a fogadó és tanszéki keret biztosította.
GROSSMANN ERIKA főiskolai tanársegéd és
ACSAINÉ SÁRVÁRI TÜNDE szakvezető tanár
2004. 07. 03. és 06. között a portugáliai Bragaban az Universidade do Minho intézményben
a 2001–2004. között zajló Erasmus IP-BRIDGES
From Theory to Practice in Edication” elnevezésű
projekt értékelésén, zárómegbeszélésén vett részt.
Az új Erasmus IP-BRIDGES program szerződésének előkészítésében részt vettek. Utazásuk
költségeit az Erasmus IP projekt és a kari külügyi
keret biztosította.
BARÁTNÉ DR. HAJDU ÁGNES tanszékvezető
főiskolai tanár 2004. 07. 12-től 19-ig Londonban,
a „8th International ISKO Conference-n vett részt.
Előadást „Knowledge organization of the Universal Decimal Classification – new Solutions, userfriendly methods from Hungary” címmel tartott.
A tudományfelosztáson alapuló osztályozási rendszerek helyzete az elektronikus visszakeresési
felületeken, az OPAC-okban témakörben kutatómunkát végzett. Új cikkek írására kapott felkérést.
Előadása a konferencia kötetében megjelenik.
Utazása költségeit tanszéki keret és a kari külügyi
keret biztosította.
DR. GYÖRKE ZOLTÁN főiskolai docens 2004.
07. 07-től 13-ig az University of Tartu intézmény
vendége volt. Szakmai tanulmányútja során megismerkedett a Tartui Egyetem Orosz nyelvészeti
Tanszékén folyó oktatói és tudományos kutatómunkával. Tapasztalatot cseréltek az orosz szakos szakemberképzés tanszéki hálótervével, tantárgyleírásával, tantervi programjaival, tananyagaival kapcsolatban. Különösen hasznos volt a kétciklusú lineáris felsőoktatási képzésre való áttérés
észtországi tapasztalatainak megismerése. Észtország már 3 évvel ezelőtt áttért a kétciklusú lineáris felsőoktatási képzésre és ebben a tanévben
kerül sor az első bachelor szintű diplomák kiadására. Megismerkedett a szlavisztikai képzési ág
bachelor szintű alapképzés hálótervével, tantárgyi
struktúrájával, a képzés során tapasztalható problémákkal. Utazása költségeit MÖB ösztöndíj és
a kari külügyi keret biztosította.
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DR. SZABÓ TIBOR főiskolai tanár 2004. 09. 29től 08. 06-ig az Universidad de Pamplona (Spanyolország) intézmény által szervezett „International Society for the Study of European Ideas”
című konferencián vett részt. Előadásának címe:
„Different forms of civil society in contemporary
Hungary” Utazása során Pamplona és Madrid nevezetességeivel is megismerkedett. Utazása költségeit a kari külügyi keret és önköltség biztosította.
DR. KARIKÓ SÁNDOR főiskolai tanár 2004. 07.
29-től 08. 06-ig a spanyolországi Universidad de
Pamplona intézményben megrendezésre került
„International Society for the Study of European
Ideas” című konferencián tartott előadást, melynek címe: „Europeanism – Conformity – Youth”.
Pamplona és Madrid történelmi és kulturális emlékeit is megtekintette. Utazási költségeit tanszéki
keret és a külügyi keret biztosította.
DR. GYÖRKE ZOLTÁN főiskolai docens 2004.
08. 30-tól 09. 03-ig a testvéregyetemi kapcsolatok
keretében az Ungvári Nemzeti Egyetemen szakmai tanulmányúton vett részt. A két tanszék közötti több évtizedes szakmai kapcsolat továbbfejlesztése, tankönyvek, tananyagok, tantárgyi programok, publikációk cseréje valósult meg. A tanszéki tanévnyitó ünnepségen beszámolt a tanszéken folyó oktató-nevelőmunkáról, valamint
a kreditrendszer bevezetésének tapasztalatairól.
Előadást „A kreditrendszerre való áttérés sajátosságai a magyar felsőoktatásban” címmel tartott.
A BTK dékánja, a külügyes rektorhelyettes fogadáson elégedettségét fejezte ki az intézményeink
között kialakult együttműködés eredményeit illetően, és készségüket fejezték ki azok továbbfejlesztésére. Támogatják további karok, tanszékek
közötti kapcsolatok kialakítását. Látogatást tett az
Ungvári Nemzeti Egyetem Gyakorló Középiskolájában, ahol a szakmai-módszertani munkát tanulmányozta. Utazása költségeit az SZTE és a kari
külügyi keret biztosította.
NAGYNÉ DR. SZABÓ KLÁRA tanszékvezető
főiskolai docens 2004. 08. 30. és 09. 03. között
a testvéregyetemi kapcsolatok keretében az Ungvári Nemzeti Egyetem vendége volt. A szaktanszéken előadást tartott „English Teacher Training
in Szeged” címmel és szakmai megbeszélést
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folytatott a tanszéki oktatókkal. Az egyetem dékánjával, külügyes rektorhelyettesével egyeztették a két intézmény közötti kapcsolatok továbbfejlesztését, melyet a többi karok, tanszékek között is szeretnének tovább bővíteni. Utazási költségeit az SZTE és a kari külügyi keret biztosította.
FÁYNÉ DR. DOMBI ALICE főiskolai tanár 2004.
08. 30-tól 09. 03-ig a testvéregyetemi kapcsolatok
keretében az Ungvári Nemzeti Egyetemen tartózkodott. A partnertanszéken előadást tartott: „Az
európai trendek megvalósulási lehetőségei Magyarországon a Bologna-folyamat tükrében” címmel. Kutatómunkája „A tanárképzés megújításának lehetőségei (összehasonlító elemzés)” és az
„Ungvári magyar pedagógusok munkássága” témakörre irányult. A tanévnyitó tanszéki értekezleten részt vett. Hallgatókkal konzultációt folytatott, előadást tartott a pedagógus mesterség keretein belül. A már kialakult szakmai kapcsolatot
továbbépítette, a pedagógus mesterség tartalmának kialakítását a korábbi tapasztalatok alapján
elérte. Utazása költségeit az SZTE és a kari külügyi keret biztosította.
MARUZSNÉ DR. SEBÓ KATALIN tanszékvezető
főiskolai docens 2004. 08. 30. és 09. 03. között
a testvéregyetemi kapcsolatok keretében az Ungvári Nemzeti Egyetemen szakmai kapcsolatot
alakított ki a partnertanszék oktatóival. Előadást
„Szlovák-kép a magyarországi szépprózában”
címmel tartott. Szakmai megbeszélést folytatott
a tanszék oktatóival, a tanszéki tanévnyitó értekezleten részt vett. A gyakorló iskolában látogatást tett, hallgatókkal, tanárokkal konzultált. Megállapodás született a kölcsönös publikációk cseréjéről, a konferencia szervezés egyeztetésekről.
Utazása költségeit az SZTE és a kari külügyi keret biztosította.
DR. FORGÁCSNÉ DR. DRAHOTA ERZSÉBET
tanszékvezető főiskolai tanár 2004. 08. 25-től 30ig az Universität Basel Deutsche Seminar által
rendezett „EUROPHRAS 2004” című konferencián vett részt. Előadást „Phraseologismen als
übersetzungsrelevante Elemente in Péter Esterházys ’Harmonia caelestis’” címmel tartott. Tartózkodási ideje alatt részt vett az EUROPHRAS
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soros taggyűlésén is. Utazási költségeit tanszéki
keret és a kari külügyi keret biztosította.
DR. KULACSIK JULIANNA főiskolai adjunktus
2004. 07. 06-tól 08. 05-ig Moszkvában, a Puskin
Orosz Nyelvi Intézetben az orosz nyelvtanárok
továbbképzésén vett részt. Kutatómunkát a „mai
orosz próza és költészet sajátosságai” témakörben végzett. Utazási költségeit MÖB ösztöndíj és
a kari külügyi keret biztosította.
VIDOVENYECZ ADRIENN tanszéki ügyintéző,
óraadó 2004. 07. 06-tól 08. 05-ig Moszkvában,
a Puskin Orosz Nyelvi Intézetben az orosz nyelvtanárok továbbképzésén vett részt. „Az útleírás
műfaja a régi orosz irodalomban” címmel kutatómunkát végzett. Utazása költségeit MÖB ösztöndíj és a kari külügyi keret biztosította.
ARANYI SÁNDOR tanszékvezető főiskolai docens és SINKÓ JÁNOS főiskolai docens 2004.
09. 15-től 20-ig a németországi Reutlingen Volkshochschule vendége volt. Kiállítást rendeztek,
s a megnyitón részt vettek. A kiállításon megtekintették a Darmstadt-Matildenhohe: Plein Air Mirabel képeit is. Utazásuk költségeit a fogadó és
tanszéki keret biztosította.
DR. VÁRMONOSTORY ENDRE főiskolai tanár
2004. 09. 05-től 11-ig a csehországi Olomue –
Palacky University „A Summer school on General
Algebra and Ordered sets 2004” című rendezvényén vett részt. Szakemberekkel konzultációt
folytatott. Utazása költségeit a kari külügyi keret
biztosította.
DR. DÉKÁNYNÉ DR. SZÉNÁSI ÉVA főiskolai tanár 2004. 06. 21-től 07. 05-ig az Escole de Hautes Etudes en Sciences Sociales által rendezett
konferencián vett részt. Előadást tartott az „Európai Parlamenti választások és értékelése” címmel. Utazása költségeit a fogadó és a kari külügyi
keret biztosította.
DR. BENKŐ ZSUZSANNA tanszékvezető főiskolai tanár és DR. TARKÓ KLÁRA főiskolai adjunktus 2004. 09. 17-től 21-ig az Escola Superior
de Educacao de Lisboa intézményben a Socrates/
Comenius 2.1. projekt: „Integrated programmes
for lower primary teacher training” záró munka-
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értekezletén vett részt. A nemzetközi projektmunkát értékelték, a szakmai anyagokat, a publikálási
szabályokat egyeztették. Utazásuk költségeit a Comenius 2. 1. projekt biztosította.
DR. BENKŐ ZSUZSANNA tanszékvezető főiskolai tanár 2004. 09. 23-tól 26-ig Magdeburgban
a „Gesundheit – Wirtschaftlichkeit und Gerechtigkeit” című konferencián vett részt. „Egészségfejlesztő modellprojekt Magyarországon” címmel
tartott előadást. A Bachelor program előkészítéséhez az egyetem szakembereivel felvette a kapcsolatot. Utazása költségeit tanszéki keret biztosította.
DR. DOMBI JÓZSEFNÉ főiskolai tanár 2004. 09.
12-től 17-ig Szentegyházán, a Gyermekfilharmónia meghívására a Tabán Iskola Kórusának kíséretét látta el. A hangverseny-szóló műsora: Bartók: Este a székelyeknél, Bartók: Kanásztánc. Tanulmányozta az Erdélyben, Szentegyházán megjelentetett népdalköteteket, az énekoktatás anyagát. A helyi nevezetességek megtekintése mellett
a Gyermekfilharmónia programjain is részt vett.
Az Erdélyben énekelt leggyakoribb népdaltípusokkal ismerkedett. Utazása költségeit a felkérő
biztosította.
DR. MACZELKA NOÉMI tanszékvezető főiskolai
docens 2004. 09. 22-től 25-ig a norvégiai Hogskolen i Volda intézményben végzett Erasmus
vendégoktatói tevékenységet. Zongoraórákat tartott, amelyeken megismertette a hallgatókat magyar zeneszerzők műveivel. Alkalma volt többször
is nagyobb közönség előtt bemutatni magyar zeneszerzők zongoraműveit. A voldai hallgatók házihangversenyén részt vett, s az azt követő megbeszélésen is. Előadást tartott a főiskolán szervezett Nemzetközi Napon, ahol a többi ország képviselőivel együtt ismertette a Szegedi Tudományegyetemen folyó oktatás sokszínűségeit, s a megjelent nagyszámú hallgatóságnak részképzésre
ajánlotta. Utazása költségeit az Erasmus TS és
a kari külügyi keret biztosította.
DR. MACZELKA NOÉMI tanszékvezető főiskolai
docens 2004. 09. 25-től 29-ig a norvégiai Hogskolen is Bergen intézmény Erasmus-vendégoktatója volt. Zongoraórákat tartott. A bergeni Nemzetközi Szemináriumon is részt vett. Látogatást
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tett Edvard Grieg lakóhelyén, Troldhagenben, ahol
egy finn zongoraművésznő, I. Bakken hangversenyét hallgatta meg. A szeminárium résztvevői számára a bergeni polgármester fogadást adott, ahol
a norvég népzenéből is ízelítőt kapott. Az egyetem Pedagógiai Fakultásán bemutatta a Szegedi
Tudományegyetemet. Utazása költségeit az Erasmus TS és a kari külügyi keret biztosította.
NAGY ANGELIKA MÁRIA főiskolai tanársegéd
2004. 08. 23-tól 09. 05-ig Moszkvában, a Magyar
Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központban tanulmányúton vett részt. Könyvtári kutatómunkája során PhD munkájához gyűjtött
anyagot. Utazása költségeit a Világ Nyelv Program ösztöndíja biztosította.
DR. BARICZ ZSOLT főiskolai adjunktus 2004.
09. 28-tól 10. 07-ig az I. és II. éves könyvtár szakos hallgatók szakmai tanulmányútját vezette Erdélyben, amely az Írás-könyv és sajtótörténet
tárgy művelődéstörténeti megalapozásának része. A vallási és etnikai szempontból sokszínű
Erdély művelődéstörténetileg is fontos emlékeit
meglátogatták: a híres iskolákat és könyvtárakat
(Nagyenyed, Marosvásárhely), templomokat
(Brassó, Gyulafehérvár, Csíksomlyó, stb), kastélyokat (Alvinc, Kelnek, Vajdahunyad), néprajzi
szempontból jeles tájegységeket (Hegyalja, Kalotaszeg, Torockó, Székelyföld) és a természeti
szépség szempontjából kiemelkedő értékű tájakat
(Békás-szoros, Szent Anna-tó, parajdi Sóbánya,
stb). Utazása költségeit tanszéki keret és önköltség biztosította.
DR. HOCZOPÁN ANNA tanszékvezető főiskolai
docens 2004. 09. 30-tól 10. 03-ig Iasi-ban, az Institutul de Filologie Románá „Alexandru Philippe”
szervezésében megrendezett „Simposionul international Spatiul lingvistic si literar romanesc….”
című konferencián vett részt. Előadásának címe:
„Evolutia cercetárii Folciorului Romanesc din Ungaria” (A magyarországi folklórkutatás története)
„A határon kívül élő románok oktatási problémái”
című kerekasztalbeszélgetésen részt vett. Utazási költségeit tanszéki pályázati és a kari külügyi
keret biztosította.
DR. BUCIN MIHAELA főiskolai adjunktus 2004.
09. 30-tól 10. 03-ig az Iasiban megrendezett
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„Simpozionul international „Spatiul lingvistic si literar” című konferencián vett részt. Az „Indici identitari. Patronimul” (Identitástudat mutatók. A vezetéknév) címmel tartott előadást. Utazása költségeit a kari külügyi keret és tanszéki pályázati keret biztosította.
DR. BUCIN MIHAELA főiskolai adjunktus 2004.
10. 04-től 12-ig az Universitá di Palermo „La spirale del tempo” című konferenciáján meghívott
vendégként tartott előadást, melynek címe: „Le
fen aprivoise. L’atre/le four en tant gue topos et
symbole” Látogatást tett a Societa Siciliana per la
Storia Patria, néprajzi archivum (Folksstudio Palermo), Museo Regionale di Storia Naturale Terasini intézményekben. A Palermoi Múzeum szervezésében néprajzi filmbemutatót tartott „A Méhkeréki ’Paparuga’” címmel. Utazási költségeit a fogadó biztosította.
DR. ORMÁNDI JÁNOS tanszékvezető főiskolai
tanár a közvetlen kapcsolatok keretében 2004.
10. 10-től 14-ig a Babes-Bolyai Tudományegyetem vendége volt. A szakmai munka összehangolására, a kölcsönös publikációs feltételek egyeztetésére sor került. Előadásokat tartott: „Globalizáció a közoktatási rendszerben” és „Alternativitás, innováció a magyar közoktatásban” címmel.
Kutatómunkája „A felsőktatási reform várható
irányvonalai Romániában” témakörre irányult. Látogatást tett az Apáczai Csere János Tanítóképzőben, s tanulmányozta a református általános iskola tantervét. Utazása költségeit a kari külügyi
keret biztosította.
DR. OLÁH JÁNOS főiskolai tanár a közvetlen
kapcsolatok keretében 2004. 10. 10. és 14. között
a Babes-Bolyai Tudományegyetemen szakmai tapasztalatcserén vett részt. Előadásokat tartott:
„A magyar oktatás helyzete a XIX. század első
felében” és „Liedemann Márton és a neohumanizmus” címmel. Tanulmányozta „A felsőoktatási reform helyzete Romániában” című témakört. Látogatást tett az Apáczai Csere János Tanítóképző
intézményben és a hozzátartozó általános iskolában. A közös kutatási témákat sikerült összehangolni, a publikációk erdélyi megjelentetésére sor
kerülhet. Utazási költségeit a kari külügyi keret
biztosította.
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DR. CSALLNER ANDRÁS főiskolai docens 2004.
10. 02-től 11-ig Japánban, Fukuoka városban,
a Kyushu University szervezésében megrendezett
„SCAN2004 Conference rendezvényen vett részt.
Előadásának címe: „Handling Interval Constrains
in Civil Engineering Problems” Utazása költségeit
OTKA kerete biztosította.
DR. ORMÁNDI JÁNOS tanszékvezető főiskolai
tanár 2004. 10. 16-tól 22-ig Pozsonyban az Univerzita Komenského intézményben a speciális és
gyógypedagógiai képzés tartalmi, szervezeti kereteit tanulmányozta. Előadást tartott: „Diszkalkulia és diszgráfia okainak kutatása serdülőkorban”
címmel. „A gyógypedagógus képzés azonosságai
és különbözőségei” témakörben kutatómunkát
végzett. Prágában megismerkedett a Iana Amore
Komenského Vysoká Skola – Prahas intézménynyel. Szándéknyilatkozat készült, melyben a közös tudományos, szakmai együttműködést rögzítették. Utazási költségét a tanszéki TKFA biztosította.
DR. VARGA IMRE gyógypedagógiai szakcsoportvezető 2004. 10. 16-tól 22-ig Pozsonyban, az
Univerzita Komenskeho intézményben szakmai
tanulmányúton vett részt. A speciális pedagógiai
és gyógypedagógiai képzés tartalmi és szervezeti
kereteivel ismerkedett. Előadást „A részképességzavarok phai és segítési, fejlesztési lehetőségek” címmel tartott. Kutatómunkája a gyógypedagógus képzés azonosságainak és különbözőségeinek feltárására irányult. A publikációs lehetőségeket egyeztették. Látogatást tett az Iana Amore
Komenskeho Vysoká Skola – Prahas intézményben. A szakmai együttműködést szándéknyilatkozatban rögzítették. Utazása költségeit a tanszéki
TKFA biztosította.
DR. GOMBOS JÓZSEF tanszékvezető főiskolai
tanár 2004. 10. 15-től 24-ig az University of Turku
intézményben Erasmus vendégoktatói tevékenységet végzett. Előadásai a „Közép-Kelet-Európa
története” témakörhöz kapcsolódtak. Közös pályázati projektekkel kapcsolatban megbeszéléseket folytatott. Utazása költségeit az Erasmus
program TS kerete és a kari külügyi keret biztosította.
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DR. MACZELKA NOÉMI tanszékvezető főiskolai
docens 2004. 10. 22-től 26-ig a testvéregyetemi
kapcsolatok keretében Brno-ban, az Univerzita
Masaryková intézmény vendége volt. A korábbi,
CEEPUS programban kialakult szakmai kapcsolatok ápolására törekedett. Előadást tartott:
„A Szegedi Tudományegyetem JGYTFK által kínált tanulmányi lehetőségek. Az Ének-Zene Tanszéken folyó oktatás ismertetőjegyei” címmel.
Tanszéki órákat látogatott. Verdi: Traviata című
opera, balettelőadás szerepelt programjaiban.
A helyi zeneiskolában is látogatást tett. Erasmus
bilaterális szerződést készített elő. TDK-ra kollégákat hívott meg a zsűriben való közreműködésre. Hangversenyeket egyeztettek a jövő évadra. Utazása költségeit az SZTE és a fogadó
biztosította.
DR. FORGÁCSNÉ DR. DRAHOTA ERZSÉBET
tanszékvezető főiskolai tanár a testvéregyetemi
kapcsolatok keretében 2004. 10. 17-től 21-ig az
Universitá degli Studi di Udine intézményben
szakmai tanulmányúton vett részt. Tanszéki oktatókkal megbeszélést folytatott. Előadást tartott:
„Neue – (?) Strategien in der Werbekommunikation” címmel. Utazása költségeit az SZTE és a fogadó biztosította.
BALOGH JÁNOS főiskolai adjunktus 2004. 10.
26-tól 30-ig a Karl-Franzens-Universität Graz intézményben vett részt szakmai tanulmányúton.
Konzultációt és a „bib packing with repacking”
témakörben tanszéki kutatómunkát folytatott.
Egyeztették a további tanszéki együttműködést.
Utazása költségeit az APPOL 2 projekt biztosította.
DR. MACZELKA NOÉMI tanszékvezető főiskolai
docens a közvetlen kapcsolatok keretében 2004.
10. 31-től 11. 04-ig a Babes-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karán Erasmus
és CEEPUS programot készített elő. Egyeztette
a kórusok cserehangversenyét, hangversenyt adott.
Fogadta a tanszék Kolozsvárott részképzésen
lévő hallgatóját, szakmai kérdéseket beszéltek
meg. Előadást tartott „A barokk és klasszikus
zene tolmácsolásának előadói problémái” címmel.
Szólóestet adott a Györkös-Mányi Emlékházban.
Meglátogatta a Zsoboki Gyermekotthont. Utazása
költségeit a külügyi keret biztosította.
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DR. SZILASSI LAJOS főiskolai docens 2004. 10.
21-től 22-ig Nyitrán, az Univerzita Konstantína
Filozofa v Nitre intézményben sikeresen letette
PhD szigorlatát. Utazása költségeit a tanszéki
TKFA biztosította.
DR. SEBE JÁNOSNÉ DR. MADÁCSY PIROSKA
főiskolai tanár a testvéregyetemi kapcsolatok keretében 2004. 10. 15-től 17-ig Temesvárott, az
Universitatea Vest din Timisoara intézményben
tartózkodott. Szakmai kapcsolatfelvételre, konzultációra került sor. Előadást tartott: „Le succes
de Lélia de George Sand en Hongrie” címmel.
A tanszéki komparatisztikai kutatásait bemutató
francia nyelvű köteteiket prezentálta. Utazása költségeit az SZTE és a fogadó biztosította.
DR. SEBE JÁNOSNÉ DR. MADÁCSY PIROSKA
főiskolai tanár 2004. 11. 04-től 07-ig Chateauroux-ban, az Université d’Orléans intézmény által
szervezett konferencián vett részt. Előadásának
címe: „Liberté et amour, George Sand et Sándor
Petőfi face á la révolution de 1848” Látogatást tett
George Sand kastélyában, Nohan-ban. Az orléans-i egyetemmel felvette a kapcsolatot. Utazási
költségeit a fogadó, tanszéki keret és a kari külügyi keret biztosította.
DR. SEBE JÁNOSNÉ DR. MADÁCSY PIROSKA
főiskolai tanár 2004. 10. 08. és 13. között Párizsban, az Institut Hongrois által megrendezett
George Sand konferencián vett részt. Előadását
„Le succés de Lélia de George Sand en Hongrie”
címmel tartotta. Utazása költségeit a fogadó biztosította.
DR. STEFAN GENCARAU anyanyelvi lektor
2004. 10. 26-tól 30-ig a franciaországi Dijon-ban,
az Université de Bourgogne intézmény által szervezett konferencián vett részt. Előadást „Mouvement du lexique eoumain sous l’Influence Francaise” címmel tartott. Szakmai megbeszéléseket
folytatott, melynek eredménye: szótárszerkesztés. A francia nyelv hatása a román nyelvre címmel. Utazása költségeit a fogadó biztosította,
s részben önköltséges volt.
DR. GYÉMÁNT CSILLA főiskolai docens 2004.
10. 31-től 11. 07-ig Amiens-ben, az Université de
Picardie Jules Verne intézményben Erasmus
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vendégoktatói tevékenységet végzett. Előadásokat tartott „L’image de l’Europe dans ’Les confessions d’un bourgeois’de Sándor Márai” és „Du
ballet classique á la danse moderne en Hongrie”
címmel. Kerekasztal beszélgetést folytatott a
CERR oktatóival és kutatóival. Utazása költségeit
az Erasmus program TS és a kari külügyi keret
biztosította.
DR. BÉKÉSI JÓZSEF főiskolai docens 2004. 09.
29-től 10. 05-ig Athénban, az Athens University of
Economy and Business intézményben az APPOL
2 projekt záró workshop-ján vett részt. Előadást
„Analysis of permutation routing algorithms on
different mesh architectures” címmel tartott. A
„Kombinatorikus optimalizálási algoritmusok
elemzése” témakörben kutatómunkát végzett.
A legfrissebb kutatási eredményekről szakmai konzultációt folytatott. Új kutatási feladatokat és
újabb közös projekt tervet egyeztettek. Utazása
költségeit az APPOL 2 projekt biztosította.
DR. BÉKÉSI JÓZSEF főiskolai docens 2004. 10.
17-től 22-ig az olaszországi Reggio Emilia-ban,
az University of Modena and Reggio Emilia intézményben a „Kombinatorikus optimalizálási algoritmusok elemzése” témakörben folytatott kutatómunkát. A közös kutatási EU projekt tervét
egyeztették. Utazása költségeit az APPOL 2 projekt biztosította.
BURJÁN MONIKA főiskolai adjunktus 2004. 10.
30-tól 11. 04-ig Párizsban, az Institut National des
Langues et Civilisations Orientales intézmény
Erasmus-vendégoktatója volt. Fordításelméleti előadásokat és fordítói szemináriumokat tartott.
A hallgatókkal francia forrásnyelvi szövegeket fordítottak magyar célnyelvre. A szövegek nehézsége a hallgatók nyelvi felkészültségének függvényében változott. Utazása költségeit az Erasmus TS és a kari külügyi keret biztosította.
DR. MACZELKA NOÉMI tanszékvezető főiskolai
docens 2004. 09. 22. és 25. között a norvég Hogskolen i Volda intézményben végzett Erasmus
vendégoktatói tevékenységet. Elsősorban zongoraórákat tartott (gyakorlat), melyeken megismertette a hallgatókat a magyar zeneszerzők zongoraműveivel. Több alkalommal zongorázott nagyobb közönség előtt is. A hallgatók házihang-
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versenyén, és az azt követő szakmai megbeszéléseken részt vett. A főiskolán szervezett Nemzetközi Napon előadást tartott, ahol a többi ország képviselőivel együtt beszélt a Szegedi Tudományegyetemről. Figyelemmel kísérte a Voldaban részképzésen lévő hallgató munkáját, a hallgatói és oktatói mobilitást egyeztette a koordinátorral. Utazása költségeit az Erasmus TS és a kari
külügyi keret biztosította.
DR. MACZELKA NOÉMI tanszékvezető főiskolai
docens 2004. 09. 26-tól 29-ig a norvég Hogskolen
i Bergen intézmény Erasmus vendégoktatója volt.
A zongoraórákon elsősorban magyar zeneszer-
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zők műveit adta elő, koncerteken is a magyar zeneszerzők műveinek bemutatására törekedett.
Nemzetközi szeminárium keretében látogatást
tett Edvard Grieg lakóhelyén Troldhagenben, ahol
egy finn zongoraművésznő hangversenyét hallgatták meg. A norvég népzenéből is ízelítőt kaptak. Az egyetem Pedagógiai Fakultásán előadást
tartott a többi ország képviselőivel együtt a Szegedi Tudományegyetemről és részképzésre ajánlotta a megjelent nagyszámú hallgatóságnak.
Utazása költségeit az Erasmus TS és a kari külügyi keret biztosította.
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VI.
ÉPEK A KAR ÉLETÉBŐL

Összoktatói értekezlet

Juhász Gyula Napok
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Ballagás

Ünnepi tanácsülés
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Diplomaátadó ünnepség

Gólyatábor
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Tanévnyitó ünnepség

Nyugdíjas pedagógusok köszöntése

79

80

F őigazgatósági Tájékoztató

Lampionos est

Halloween party
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Gólyabál

Egészségnap
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Szilléri díszablak avatása

Kultúrzug avató karaokee party
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Nyílt nap

Educatio
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