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I.

A FŐISKOLAI KARI TANÁCS ÜLÉSEI
A Főiskolai Kari Tanács 2004. március 11-én ülést tartott. A napirend a következő volt:
1. Személyi ügy: Tanszékvezetői megbízások megismétlésének véleményezése (előterjesztő: Szolgáné dr. Rózsa Zsuzsanna személyügyi és hivatalvezető)
2. Javaslat a 2004. évi záróvizsga bizottságok elnökeire (előterjesztő: Szolgáné dr. Rózsa Zsuzsanna
személyügyi és hivatalvezető)
3. Javaslat kari kitüntetési szabályzatra (előterjesztő: Szolgáné dr. Rózsa Zsuzsanna személyügyi és
hivatalvezető)
4. Javaslat a hallgatói juttatások és térítések szabályzat módosítására (előterjesztő: dr. Homor Géza általános és oktatási főigazgató-helyettes)
5. Egyebek

II.

HATÁROZATOK
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR
KARI TANÁCSÁNAK
2004.március 11-én, tartott ülésén
hozott HATÁROZATAI
Fizika Tanszéken. A megbízás 2004. július 11. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
től 2007. június 30-ig szól.
Tanárképző Főiskolai Kar Tanácsa 1/2004. (III.
11.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 13 igen, 0
nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja 4. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Tanárképző Főiskolai Kar Tanácsa 4/2004. (III.
a napirendi pontok tárgyalását.
11.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 13 igen, 0
nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal támo2. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
gatja dr. Gyetvai György főiskolai tanár tanTanárképző Főiskolai Kar Tanácsa 2/2004. (III.
székvezetői megbízásának további megismét11.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 13 igen, 0
lését a Testnevelés Tanszéken. A megbízás
nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal támogatja Maruzsné dr. Sebó Katalin főiskolai do2004. július 1-től 2005. június 30-ig szól.
cens tanszékvezetői megbízásának további
megismétlését a Szlovák nyelv- és irodalom 5. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Tanárképző Főiskolai Kar Tanácsa 5/2004. (III.
Tanszéken. A megbízás 2004. július 1-től
11.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 13 igen, 0
2007. június 30-ig szól.
nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal támogatja dr. Pitrik József főiskolai docens mene3. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
dzserigazgatói megbízásának további megTanárképző Főiskolai Kar Tanácsa 3/2004. (III.
ismétlését a Juhász Gyula Felsőoktatási Ki11.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 13 igen, 0
adónál. A megbízás 2004. július 1-től 2007. júnem, 0 tartózkodás titkos szavazattal támonius 30-ig szól.
gatja dr. Nánai László egyetemi tanár tanszékvezetői megbízásának további megismétlését a
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6. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal
Tanárképző Főiskolai Kar Tanácsa a 6/2004.
elfogadja a kari kitüntetési szabályzatot.
(III. 11.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 13
igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal 8. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Tanárképző Főiskolai Kar Tanácsa a 8/2004.
elfogadja a 2004. évi záróvizsga bizottságok
(III.
11.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 13
elnökeire vonatkozó előterjesztést.
igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal
7. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
elfogadja a hallgatói juttatások és térítések
Tanárképző Főiskolai Kar Tanácsa a 7/2004.
szabályzatának módosítását.
(III. 11.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 13

III.

KÖZLEMÉNYEK
(A Közlemények rovatban megjelentek sorrendiségét az időrendiség határozza meg.)
1. Német Nyelv és Irodalom tanszék új kiadványa. A Német Nyelv és Irodalom Tanszék alapításának
110. évfordulója alkalmából 2003 őszén jubileumi kötetet jelentetett meg a következő címmel:
Germanistik-Traditionspflege und neue Herausforderungen. A Grimm kiadó gondozásában 29 tanulmánynak adott helyet a nyelvtudomány, az irodalomtudomány, a német nemzetiségi irodalom és
kisebbségkutatás, a német nyelv oktatásának módszertana és a kultúratudományok területéről.
A könyv célja betekintést nyújtani a tanszék oktatóinak, valamint hazai és külföldi partnereinek tudományos munkájába. A Német Nyelv és Irodalom Tanszék oktatói mellett képviseltetik magukat a
kötetben német, osztrák, finn, görög, luxemburgi, észt, szlovák és ukrán germanisták is, reprezentálva ezzel a tanszék sokrétű tudományos-szakmai külkapcsolatait.
2. Konferencia a magyarországi németségről. A Német Nyelv és Irodalom Tanszék 2003. november
28-án és 29-én nemzetközi német kisebbségi konferenciát szervezett Deutsche Nationalitätenkunde,
-sprache und -literatur címmel. A konferencia megszervezésére az Oktatási Minisztériumtól nyert
pályázat keretében kerülhetett sor. A kétnapos konferencián öt szekcióban mintegy 15 előadás
hangzott el, amelyeknek a magyarországi németség nyelve, irodalma, hagyományai, történelme
szolgáltak témául. A konferenciát pozitív kezdeményezésként üdvözölte dr. Kaltenbach Jenő
ombudsman, a kisebbségi jogok országgyűlési biztosa is. A Német Nyelv és Irodalom Tanszék következő nemzetközi germanista konferenciáját 2004. szeptember 17-18-án tartja Germanistik im
Dialog címmel.
3. Új évi fogadás. Dr. Galambos Gábor a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója 2004.
január 6-án új évi fogadást tartott a főiskolai kar egység- és tanszékvezetői tiszteletére. A Szegedi
Tudományegyetem részéről megtisztelték jelenlétükkel karunkat: Prof. dr. Szabó Gábor rektor, dr.
Falkay György, az GYTK dékánja; dr. Lonovics János, az SZTE általános rektorhelyettese; a SzentGyörgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum elnöke, dr. Merényi Mária, az SZTE főtitkára; dr. Cséfalvay Ignác, az SZTE SZÉF kari főigazgató-helyettes, kollégium igazgatója; dr. Rovó
István, az SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese; dr. Tráser
Ferenc gazdasági és műszaki főigazgató és dr. Ollé György ügyvéd.
4. Nyílt Nap a JGYTFK-n. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar
2004. január 16-án (pénteken) 10 órakor a szegedi Belvárosi Moziban tartotta idei Nyílt Napját. Az
általános tájékoztatót dr. Homor Géza általános és oktatási főigazgató-helyettes, a felvételi tájékoz-

F őigazgatósági Tájékoztató 2004/1–3.

7

tatót Mihály Illésné, a tanulmányi osztály vezetője tartotta. A központi tájékoztató után a tanulók,
szülők és az érdeklődők megtekinthették a tanszékeket, ahol további információkat kaphattak (lásd
1. számú képmellékletet).
5. Egységvezetői értekezlet: 2004. január 22. Dr. Nánai László egyetemi tanár, az Egységvezetői
Testület elnöke 2004. január 22-én hívta össze az SZTE JGYTFK Egységvezetői értekezletét. Az
értekezlet napirendje a következő volt: 1. Tájékoztatás az egységes tanárképzésről (dr. Galambos
Gábor főigazgató). 2. MAB ajánlásokkal kapcsolatos feladatok (dr. Galgóczi László tudományos főigazgató-helyettes). 3. Az átoktatás és nyelvoktatás aktuális kérdései (dr. Homor Géza általános és
oktatási főigazgató-helyettes). 4. Nyílt napok (dr. Tóth Szergej főigazgató-helyettes). 5. Egyebek.
6. Mezőhegyesi gimnazisták látogatása. 2004. január 27-én, kedden 15 órától a Tamási Áron Klubban 37 középiskolai tanulót látott vendégül a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar. A BMKT
Mezőhegyesi Szakképző Intézmény diákjai és kísérő tanáruk – egykori főiskolás hallgató: Mikulán
Róbert – érdeklődéssel fogadták a kar részéről dr. Tóth Szergej főigazgató-helyettes úr tájékoztatóját. A hallgatói élet rejtelmeiről Nagy Zoltán Péter (HÖK elnök), Alattyányi István, (tanulmányi tanácsadó koordinátor) és Lázár Attila (sport referens) tájékozatta őket.
7. Kihelyezett Nyílt Napok. 2004. január 27 és február 5-e között az SZTE JGYTFK kihelyezett nyílt
napokat tartott régiónk városaiban. (lásd 1. sz. táblázat). A kihelyezett nyílt napokra 27. gimnázium
és szakközépiskola diákjai és osztályfőnökei kaptak meghívást. Általános tájékoztatót tartottak: dr.
Galgóczi László, dr. Tóth Szergej, dr. Homor Géza főigazgató-helyettesek, felvételi tájékoztatót tartottak: Mihály Illésné, a tanulmányi osztály vezetője és Szolgáné dr. Rózsa Zsuzsanna személyügyi
és hivatalvezető. A szakokat dr. Király Zoltán dr. Nánai László, Barátné dr. Hajdú Ágnes, Maruzsné
dr. Sebó Katalin, dr. Marsi István, dr. Bácskai Mihály, dr. Nagy Miklós tanszékvezetők, illetve a többi
tanszékről oktatók képviselték.
8. PR anyagok a Nyílt napok rendezvényeire. A 2004. év nyílt napok rendezvényeire, illetve a felvételizők tájékoztatására a JGYTFK a következő anyagokat készítette: SZTE JGYTFK Tájékoztató füzet,
az összes szak ismertetője, reklám naptár, főiskolai könyvjelző, A2, ill. A3-as méretű főiskolai plakát,
főiskolai képeslapok, illetve a karhoz szorosan kötődő „Ages Quod Agis” Hallgatói Szolgáltató és Információs Központ Közhasznú Társaság” által szerkesztett és finanszírozott JUGYUS KISOKOS
című kiadvány. A nyomtatott anyagokkal egyidőben kerültek fel a főiskolai honlapra a felvételizők
tájékoztatására a választható szakokról szóló ismertetők, a saját vizsgatárgyak felvételi követelményei az államilag finanszírozott képzésre jelentkezőknek, ill. a felvételi elbeszélgetés témakörei a
költségtérítéses képzésre jelentkezőknek (http://www.jgytf.u-szeged.hu/inform/felveteli/index.htm)
Kihelyezett Nyílt napok helyszínei 2004-ben
Időpont

Város

2004. január 27.

Csongrád

2004. január 27.

Szentes

2004. január 28.

Bácsalmás

2004. január 28.
2004. január 29.

Baja
Cegléd

2004. január 30.

Szolnok

2004. február 3

Kiskőrös

Helyszín
Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola
Horváth Mihály Gimnázium
Hunyadi János Gimnázium Ipari Szakmunkásképző Iskola és Kollégium
III. Béla Gimnázium
Kossuth Lajos Gimnázium
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola
Petőfi Sándor Gimnázium, Kertészeti
Szakközépiskola és Kollégium
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2004. február 3.
2004. február 4.
2004. február 4.
2004. február 5.
2004. február 5.

Kalocsa
Kiskunfélegyháza
Kecskemét
Kiskunhalas

Szent István Gimnázium
Móra Ferenc Gimnázium
Bányai Júlia Gimnázium
Bibó István Gimnázium
Kiskunhalasi Református Kollégium
Kiskunhalas
Szilády Áron Gimnáziuma
1. számú táblázat

9. Felvételi jelentkezések. Szolgáné dr. Rózsa Zsuzsanna hivatalvezető asszony és Mihály Illésné, a
tanulmányi osztály vezetőjének összesítése alapján karunkra az idei évben összesen 8465 ún. "B"
jelű jelentkezési lapot adtak be. Ebből nappali tagozatra 4919-et, levelező tagozatra 3546-ot. Első
helyen a nappali tagozatosok közül 1306, a levelező tagozaton 2297-en jelölték meg karunk valamelyik szakját. A teljesség felsorolása nélkül, néhány konkrét szak adatai: művelődésszervező: 1500
fő, gyógypedagógia: 881 fő, számítástechnika 780 fő, történelem: 658 fő. Két új szakot is indítunk:
egyetemi szintű egészségtanár (164 fő), és felsőfokú szakképzés műszaki mérnökasszisztens
(26 fő).
10. Anyanyelv-tanítási verseny. Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Tanítóképző Intézete 2004.
január 28-án rendezte meg dr. Galgóczi Lászlóné tantárgypedagógus szervezésében a 2004. évi
kari Anyanyelv-tanítási versenyt a Gyakorló Általános és Művészeti Alapfokú Iskolában. A versenyre
Király Katalin, Lipcsei Judit, Pap Júlia és Varga Franciska IV. évfolyamos tanító szakos hallgatók neveztek be. A bíráló bizottság tagjai voltak. Dr. Balogh Lászlóné főiskolai docens (Kölcsey Ferenc
Református Tanítóképző Főiskola) elnök, Dr. Galgóczi László tanszékvezető egyetemi tanár, főigazgató-helyettes, Dr. Janowszky Sándor főiskolai docens, mb. intézetigazgató, Bácsi János igazgató,
Dr. Varga István főiskolai tanár, Dr. Galgóczi Lászlóné tanító, tantárgypedagógus. A versenyt a gyakorló általános iskolában megszervezte és zökkenőmentés lefolyásáról H. Molnár Emese szakvezető tanító gondoskodott. A benyújtott óratervezet és a bemutató versenytanítás alapján a bíráló
bizottság döntése szerint Varga Franciska I. helyezést ért el, s ezzel elnyerte a jogot az országos
anyanyelvtanítási-versenyen való indulásra, II. helyezett lett Király Katalin, megosztott III. díjat kapott
Lipcsei Judit és Pap Júlia. A verseny megrendezését támogatta és a versenyzők díjazásáról gondoskodott a SZTE JGYTFK Hallgatói Önkormányzata, a Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, a Tiszatáj Kiadó, MOZAIK Oktatási Stúdió (Szeged), az APC-Stúdió (Gyula), a SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, a SZTE JGYTFK Magyar Nyelvi Tanszéke.
11. Összoktatói értekezlet. 2004. február 6-án összoktatói értekezletet tartott a SZTE JGYTFK az
SZTE ÁOK Oktatási épületében (Dóm tér 13.) Az értekezleten helyzetértékelést és tájékoztatást
tartott Prof. dr. Galambos Gábor egyetemi tanár, főigazgató az egységes tanárképzés jövőbeni helyzetéről a Szegedi Tudományegyetemen. A tanácskozást jelenlétével és hozzászólásával megtisztelte egyetemünk rektora prof. dr. Szabó Gábor.
12. Helyesírási verseny jubileumi CD-vel. 2004. február 27-28-án rendezték meg az Implom József
Helyesírási Verseny Kárpát-medencei döntőjét Gyulán, az Erkel Ferenc Gimnáziumban. Az ebből az
alkalomból kiadott CD-t a vetélkedés szakmai vezetője, dr. Nagy János egyetemi tanár szerkesztette. A Retorika, Márai, helyesírás című kiadványt (Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.) a születésnapját
ünneplő Rozgonyiné dr. Molnár Emmának, a zsűri ez évi elnökének ajánlották a szerzők. A 114 versenyző magas színvonalú vetélkedésben tanúsította felkészültségét, a legjobb teljesítményt nyújtó
tanuló a megszerezhető pontok több mint 96%-át érte el. Amíg a diákok írták a feladatokat, a kísérők
és a felkészítő tanárok hallhatták Adamikné Jászó Anna és Wacha Imre retorikai előadását, illetve
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Péter László, Benkes Zsuzsa, Wacha Imre és Nagy János közreműködésével József Attila-szövegekkel foglalkozó kerekasztal-beszélgetésen vehettek részt.
13. JGYTFK-s kurzus Kolozsvárott. A közvetlen intézményi együttműködési szerződés alapján dr.
Nagy János egyetemi tanár (Magyar Nyelvi Tanszék) a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem
Magyar Nyelvészeti Tanszékén Mondattan kurzust tart a 2003/2004. tanév második félévében. Ennek keretében előadásokat tartott 2004. március 4-én Bevezetés a mondattanba címmel, majd 2004.
március 18-20-án A bipoláris (az egyszerű és az összetett) mondat címmel. A következő alkalommal, 2004. május 13-án Az unipoláris mondat című téma következik, s a szóbeli szigorlatokra 2004.
június 24-25-én kerül sor. A folyó félévi oktatói tanulmányút finanszírozására tudományegyetemi pályázatot nyújtottak be, a vendégül látó tanszék kérésére. Dr. Nagy János március 5-6-án zsűrielnökként vett részt a Kolozsvárott megrendezett Aranka György nyelv- és beszédművelő napokon, az
Apáczai Csere János Elméleti Líceumban.
14. Egységvezetői értekezlet: 2004. március 9. Dr. Nánai László egyetemi tanár, az Egységvezetői
Testület elnöke 2004. március 9-én hívta össze az SZTE JGYTFK Egységvezetői értekezletét. Az
értekezlet napirendje a következő volt: 1. Tanszékvezetői megbízások megismétlésének véleményezése (előterjesztő: Szolgáné dr. Rózsa Zsuzsanna személyügyi és hivatalvezető). 2. Javaslat a
hallgatói juttatások és térítések szabályzat módosítására (előterjesztő: dr. Homor Géza főigazgatóhelyettes). 3. Átoktatási és megbízási szerződések (előterjesztő: dr. Homor Géza és dr. Tóth Szergej
főigazgató-helyettesek). 4. Aktuális PR ügyek (dr. Tóth Szergej főigazgató-helyettes).5. MAB jelentések tapasztalatai (előterjesztő: dr. Galgóczi László főigazgató-helyettes). 6. Főigazgatói tájékoztató
(előterjesztő: dr. Galambos Gábor főigazgató). 7. Egyebek
15. Közművelődési Konferencia. Március 22–25 között tizenharmadik alkalommal rendezte meg a
SZTE JGYTFK Közművelődési Tanszék országos rendezvényét, a Közművelődési Konferenciát.
A művelődésszervező hallgatók által szervezett konferencián vendégül látták a társintézmények művelődésszervező szakosait, akikkel együtt próbálják alaposabban megismerni leendő hivatásuk
szakmai fogásait, rejtelmeit. Találkoztak olyan prominens személyiségekkel, akiktől úgy gondolják,
tanulhatnak is. A Szervezőbizottság az idei Közművelődési Konferencia teljes megreformálását tűzte
ki célul maga elé. A rendezők az elmúlt évek sztárelőadásai mellett egyre több szakmai témával szeretnék megismertetni vendégeiket. Törekednek arra, hogy a KMK ne csak kikapcsolódást jelentsen a
hallgatók számára, hanem későbbi munkájukban kamatoztatni tudják majd az itt megszerzett tudást.
Céljuk emellett, hogy megpróbálják közelebb hozni egymáshoz a jövő szakembereit, több lehetőséget biztosítva arra, hogy az előadók mellett megismerjék egymás véleményét is. Ez természetesen
nem jelent színvonal csökkenést, hiszen a konferencia vendégei között üdvözölhetjük mások mellett
Ottlik Károlyt, Havas Henriket, Bárdos Andrást, Réz Andrást, Kulka Jánost és Jancsó Miklóst is.
16. Kiállítás. 2004. március 25-én nyílt meg Lóránt János Demeter festőművész Munkácsy-díjas érdemes művész, Vinkler László valamikori tanítványának kiállítása a SZTE JGYTFK Rajz- művészettörténet tanszék Tanszéki galériában. A kiállításmegnyitón Szuromi Pál művészeti író méltatta a
festőművész alkotásait.
17. Ének-zene tanszék hangversenye. 2004. március 26-án negyedéves ének-zene–karvezetés szakos hallgatók Diplomahangversenyét rendezték meg a Százszorszép Gyermekházban az SZTE
JGYTFK Ének-zene tanszék szervezésében. Közreműködtek: az I. sz. Rókusi Általános Iskola
nagykórusa, (dr. Baricz Zsoltné karigazgató), az ének-zene tanszék kamarakórusa, a Kardos Pál Női
Kar (Ordasi Péter karigazgató), Zongorán közreműködött: Maczelka Noémi zongoraművész, tanszékvezető főiskolai tanár, a JGYTFK Vegyeskara és a szegedi Bartók Kórus, (Kovács Gábor karigazgató) szólót énekelt: Szabó Zsuzsanna.
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IV.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
Összeállította: dr. Györke Zoltánné főelőadó
DR. DOMBI JÓZSEFNÉ DR. főiskolai tanár 2003.
10. 23-tól 28-ig Lisszabonban, az Escola Superior
de Educacao de Lisboa intézmény vendége volt.
Erasmus vendégoktatóként tartott órákat, és a
portugál népdalok elméleti szöveges leírása témakörben folytatott konzultációkat. A kottában
fellelhető anyagok CD-re történő felvétele megtörtént, így a portugál és a magyar anyag egyaránt megtalálható. A portugál népzene jellemzője, hogy igen bonyolult a ritmusvilága és szinte
valamennyit kísérettel adnak elő. Megbeszéléseik
javaslata az volt, hogy a szöveges anyagot egészítsék ki a kísérő népi hangszerek képi bemutatásával. Ezt azért tartották fontosnak, mert egyrészt a felvételeken hallhatóak és Közép-Kelet
Európában nem igen ismerik ezeket a különféle
portugál gitár kísérő hangszereket, Portugáliában
pedig a magyar népi hangszereket (citera, tekerőlant, duda). A portugál népdalokban a szigetvilág dalai is helyet kapnak, amelyek a kisebbségek
művészetét képviselik. Előadást tartott A Kodály
módszer jellemzői és hatása a zeneoktatásra, A
magyar zeneoktatás keresztmetszete az általános iskolában, a középiskolában, A zeneiskola, a
művészeti alapiskolák tanrendje címmel. A kiemelkedő eredményeket CD felvételeken keresztül prezentálta: Bartók, Kodály, Kocsár, Hubay
művészete zeneiskolások zenei általános iskolás
kórusok, főiskolai kórusok előadásában. Dr.
Dombi Józsefné az intézmény színháztermében
zenei előadást, szóló hangversenyt tartott. Utazása költségeit az Erasmus TS, Comenius 2.1.
projekt és a 082. sz. keret biztosította.
DR. OLÁH JÁNOS főiskolai tanár a közvetlen
kapcsolatok keretében 2003. 11. 16. és 20. között
Kolozsvárott, a Babes-Bolyai Tudományegyetemen végzett szakmai munkát. Megállapodtak a
publikációk megjelentetésében, a kutatómunkát
összehangolták. Előadást tartott Eötvös József
művelődéspolitikai munkássága és Főbb vonulatok a 19. század magyar pedagógiai gondolkodásában címmel. Kutatómunkája Az Erdélyi Múzeum Egyesület működése a rendszerváltás utáni

témakörre irányult. Konzultált oktatókkal, hallgatókkal egyaránt. Látogatást tett általános és középiskolákban, valamint a helyi tanítóképzőben.
Utazása költségeit a fogadó és a 082. sz. keret
biztosította.
DEMCSÁK KATALIN főiskolai tanársegéd 2003.
11. 12-től 19-ig Firenze és Bologna intézményeiben
folytatott könyvtári kutatómunkát. A Societá Italiana
delle Storiche, III. Congresse című rendezvényen
előadást tartott Elettra eterna ovvero il drago
meraviglioso. Identitá scenica e identitá femminile
attraverso gli scritti di Mari Jászai címmel. A DAMS
könyvtárában kutatómunkát végzett, anyagot gyűjtött PhD értekezéséhez. A „Teatro e gender” című
szekció megkapta a Genezis című folyóirat szerkesztésének a jogát, ahol az előadások szövegének publikálásán túl recenzióírásra is felkérték.
Utazása költségeit tanszéki keret biztosította.
GROSSMANN ERIKA főiskolai tanársegéd 2003.
11. 25-től 30-ig a görögországi Aristoteles Universitat Thessaloniki intézményben végzett Erasmus
vendégoktatói tevékenységet. Az oktatott kurzusok szemináriumként voltak meghirdetve, de az
egyetem túlzsúfoltsága miatt mintegy 50 fős részvétellel zajlottak. Munkamódszerként a kiscsoportos (5-6 fős) metódust alkalmazta. Az egyik
kurzus Didaktika DaF címen, míg a másik
Lesefertigkeit címen szerepel a fogadó intézmény
tanrendjében. A kurzusokat a hallgatók zömmel a
7. szemeszterben veszik fel. Oktatott kurzusai:
Interkulturelle Landeskunde im DaF-Unterricht;
Stereotype Vorurteile im Landeskunde-Interricht;
Erstellung von „interaktiven” Plakaten mit dem
Titel: Meine Heimat Figyelemmel kísérte a Thessalonikiben részképzésen lévő Erasmus-hallgató
munkáját. Utazása költségeit az Erasmus TS és a
082. sz. keret biztosította.
DR. GALAMBOS GÁBOR főigazgató tanszékvezető egyetemi tanár, CSÚRI PÉTER főiskolai
tanársegéd és TÓTH ATTILA főiskolai tanársegéd 2003. 11. 29-től 12. 04-ig a svájci Braunwald-
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ban az APPOL 2 tanszéki projekt workshop-ján
vett részt, ahol előadást tartottak. Utazásuk költségeit a projekt biztosította.

szobrászművész: 3 db-ból álló kisplasztika sorozattal szerepelt.) Utazási költségeiket tanszéki keret és a fogadó biztosította.

DR. SZATMÁRI ZOLTÁN főiskolai docens 2003.
12. 04-től 06-ig a testvéregyetemi kapcsolatok keretében az Univerzita Konstantína Filozofa v Nitre
intézmény vendége volt. Értékelték az elmúlt tanévet, s egyeztették az e tanévi kutatási tervet.
Végzős testnevelés szakos hallgatók konfliktusmegoldó képességének vizsgálata címmel előadást tartott. Az interakciós analízis témakörben
kerekasztal megbeszélésen vett részt. Tervezik
egy nemzetközi projektben partnerkénti részvételüket. Utazásuk költségeit az SZTE és a fogadó
biztosította.

KRÉSZ MIKLÓS főiskolai adjunktus 2003. 09. 24.
és 29. között a testvéregyetemi kapcsolatok keretében a Turun Yliopisto/University of Turku intézményben tett tanulmányutat. A szakmai kapcsolatfelvétel célja, a lehetséges közös kutatási
és oktatásfejlesztési projektek számbavétele és
Erasmus kapcsolatok bővítése. Látogatást tett a
turkui felsőoktatási intézmények közös informatikai centrumában, a Turku Centre of Computer
Science (TUCS) intézményben. A TUCS az akadémiai és ipari informatikai kutatások integrálását
koordinálja, valamint a PhD programja keretében
az ehhez szükséges szakember-utánpótlásért
felelős. Az Információtechnológia Tanszéken a
multidiszciplináris kutatás-fejlesztési projektekről
és az ezekben folytatott lehetséges együttműködésekről folytatott megbeszélést. Az egyetem
távoktatását és felnőttképzését a Centre for
Extension Studies intézet koordinálja, ahol a Leonardo projektben való tanszéki részvételükről tárgyalt. A Matematikai és Természettudományi Karon a tanszék Erasmus-hallgatói által felvehető
természettudományos angol nyelvű kurzusokat
egyeztették. Az intézeti szeminárium keretében
Algorithms for Soliton Automata címmel tartott
előadást. Utazási költségeit az SZTE és a fogadó
biztosította.

KATONA ZSOLT főiskolai tanársegéd 2003. 12.
04. és 06. között a testvéregyetemi kapcsolatok
keretében az Univerzita Konstantína Filozofa v
Nitre intézményben tartózkodott. Számba vették
az eddig elért eredményeket, s egyeztették a kutatási tervet. Előadást tartott Attitűdök és motivációs hatások az úszósportban címmel. Tanszéki
és egyetemi vezetőkkel megbeszélést folytatott.
Tervezik, hogy EU projektben partnerként vesznek részt. Utazási költségeit az SZTE és a fogadó
biztosította.
ARANYI SÁNDOR tanszékvezető főiskolai docens és SINKÓ JÁNOS főiskolai docens 2003.
03-tól 06-ig az Univerzitatea de Vest Timisoara és
a Romániai Képzőművészeti Szövetség meghívására, a felsőfokú művészetoktatás 70. évfordulója tiszteletére megrendezett ünnepségen vett
részt. A nemzetközi képzőművészeti kapcsolatok
ápolásáért kitüntető Diplomát vettek át a rajz-művészettörténeti tanszék részére. Műtermeket, és a
karon megrendezett kiállításokat megtekintették.
A képzőművészet oktatásának helyzete témakörben megrendezett konferencián, a kar új épületének avató ünnepségén, s a divatbemutatón –
melyet a textiles hallgatók munkáiból rendeztek –
részt vettek. Emléktáblát avattak a Temesvári
Képzőművészek Szövetsége székházán, ahol a
képzőművészet oktatása elkezdődött. A Temesvári Őszi Szalon képzőművészeti tárlaton alkotásaikkal is részt vettek. (Aranyi Sándor festőművész: 3 db-ból álló fotósorozattal, Sinkó János
festőművész: 2 táblaképpel, Popovics Lőrinc

NAGYNÉ DR. SZABÓ KLÁRA tanszékvezető
főiskolai docens 2003. 12. 12-től 16-ig a testvéregyetemi kapcsolatok keretében Nagyváradon, a
Partiumi Keresztény Egyetemen tartózkodott. Az
egyetem angol szakos tanárképző, illetve az üzleti nyelv programjával kapcsolatos témakörben
folytatott megbeszélést. A new Testing System in
english teacher training címmel előadást tartott.
Órákat látogatott, s az egyetemi kiadóval felvette
a kapcsolatot. Utazási költségeit az SZTE és a
082. sz. keret biztosította.
FÁYNÉ DR. DOMBI ALICE főiskolai tanár a testvéregyetemi kapcsolatok keretében 2003. 12. 12től 16-ig Nagyváradon, a Partiumi Keresztény
Egyetemen tett látogatást. A pedagógiát oktató
kollégákkal megbeszélést folytatott az alábbi témákban: 1. A képzési irányok, tantervek össze-
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hasonlítása. 2. Kutatási együttműködés lehetőségének megbeszélése a kompetencia-fejlesztés
témakörben. 3. Együttműködési lehetőségek a
TDK munka területén. 4. Tankönyvek cseréje, kölcsönös használata. 5. Eszmecserét folytatott a
tanítóképzésről, a programok cseréjéről. Előadást
tartott, beszélgetést vezetett a „Pedagógus mesterség modul” tartalmáról. A kapcsolatfelvétel sikeres volt, a további szakmai együttműködés
alapjait megvetették. Utazása költségeit az SZTE
és a 082. sz. keret biztosította.
NAGYNÉ DR. SZABÓ KLÁRA tanszékvezető
főiskolai docens és DR. MACZELKA NOÉMI tanszékvezető főiskolai tanár a közvetlen kapcsolatok keretében 2003. 12. 04. és 06. között a Babes-Bolyai Tudományegyetem – Kolozsvár – vendége volt. A Református Tanárképző Kar fennállásának 10. évfordulója alkalmából tartott jubileumi ünnepségen képviselték karunkat. Előkészítették a JGYTFK-val megkötendő együttműködési szerződést. Utazási költségeiket a 082. sz.
keret és a fogadó biztosította.
MÁLOVICS GYÖRGY főiskolai tanársegéd 2004.
12. 03-tól 06-ig Brüsszelben, az EIASM konferencián vett részt. The Cultural approad of organizational learning and knowlegde címmel előadást
tartott. A „Workshop on narration and knowledge
management” nagymértékben segíti további
szakmai munkáját. A tudományterület európai
képviselőivel sikerült felvennie a kapcsolatot, új
irányzatokkal ismerkedett meg. Utazási költségeit
tanszéki keret biztosította.
DR. DÉKÁNYNÉ DR. SZÉNÁSI ÉVA főiskolai tanár 2003. 11. 28-tól 12. 06-ig Párizsban, az Institut d’ Etudes Politiques intézményben föderalizmus témakörben végzett kutatómunkát. A Colloque du GERMM „Les mobilisations antimondialisations” című konferencián La formation du mouvement altermondialiste en Hongrié: la group
ATTAC címmel előadást tartott. Előadásokon és
kerekasztal beszélgetéseken vett részt. Szakmai
kapcsolatokat alakított ki. Kutatása eredményeit
tanulmányokban közli. Utazása költségeit OTKA
kerete és a 082. sz. keret biztosította.
MARUZSNÉ DR. SEBÓ KATALIN tanszékvezető
főiskolai docens 2003. 10. 10-től 23-ig a csehor-

szági Opava-ban, a Slezsky Ústan Slezského
Zemského Múzea v Opave által rendezett konferencián tartott előadást Skladanie rozlozeného/
Dom na trhovom námesti címmel. Kerekasztal beszélgetésen vitatták meg a szociális és nemzetiségi szempontból kevert családok helyzetéről a
XIX. sz. 2. felétől napjainkig témakört. Utazása
költségeit a 082. sz. keret és önköltség biztosította.
DR. GOMBOS JÓZSEF tanszékvezető főiskolai
tanár 2003. 12. 04-től 22-ig Turkuban, a Turun
Ylipisto/University of Turku intézményben tartózkodott Erasmus vendégoktatóként. Előadásai a
Political History of Contemporary Hungary témakörre irányultak. Magyarország-kép az 1920-as 30-as évek finn sajtójában témakörben anyaggyűjtést végzett. Konzultált a korszak finn kutatóival. Utazása költségeit az MTA, az Erasmus TS
és a 082. sz. keret biztosította.
DR. KARIKÓ SÁNDOR főiskolai tanár a testvéregyetemi kapcsolatok keretében 2003. 12. 17-től
22-ig az Univerzita Konstantína Filozofa v Nitre
intézményben tartott előadásokat és megbeszélést folytatott tanszéki oktatókkal. Előadásai: „A
munka filozófiai kérdései”, Konformitás és nevelés” Európai értékek. Egy megrendezésre kerülő
nemzetközi konferencia témaköreit megvitatták
az „alkalmazott filozófiai kutatások”, „európaiság”
kérdésköreiben. Utazása költségeit az SZTE és a
082. sz. keret biztosította.
ARANYI SÁNDOR tanszékvezető főiskolai docens és SINKÓ JÁNOS főiskolai docens 2004.
01. 22. és 26. között a Fiala din Timisoara a Uniuni Artistilor Plastici din Romania intézmény vendége volt. Képeikkel vettek részt kiállításon, s ezúttal a kiállítási anyag rendezésére, hazaszállítására került sor. A Helios Galériában részt vettek
Linda Saskia szobrászművész kiállításának megnyitóján. Utazásuk költségeit tanszéki keret biztosította.
DR. SZILASSI LAJOS főiskolai docens 2004.02.
03-tól 06-ig a Slovak University of Technology in
Bratislava által szervezett „Applimat 2004” című
konferencián vett részt. A konferencia témája: a
CAS (Comuter Algera System) programok matematikai, és matematikatanítási alkalmazás lehe-
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tőségei. Előadásának címe: On three Classes of
Regular Toroids, amely a konferencia kötetében
megjelenik. Utazása költségeit a 082. sz. keret
biztosította.
ÁRKI TAMÁS főiskolai tanársegéd 2004. 02. 21től 03. 07-ig az Univerzita Konstantína Filozofa v
Nitre vendége volt. CEEPUS ösztöndíjasként
vendégoktatói tevékenységet folytatott. Kutatómunkája a számítógéppel támogatott matematikatanítás témakörre irányult. Az alakuló KözépEurópai Tanulmányok Kar ülésein részt vett,
szakmai konzultációkat folytatott. Rövid írásai jelentek meg a Sulinet Matematika rovatában. Utazása költségeit a CEEPUS keret biztosította.
DR. RÁCZ LAJOS főiskolai docens 2003. 09. 01től 2004. 01. 31-ig a wassenaari Netherlands Institute for Advanced Studies in the Humanities
and Social Sciences (NIAS) intézményben végzett kutatómunkát. Az intézet ösztöndíjasaként
két angol nyelvű könyv kéziratát készítette el. Az
első, a „Magyarország éghajlattörténete az újkor
idején” című könyve angol változata, amely teljesen elkészült. A második könyvnek hozzávetőlegesen egyharmadát sikerült megírnia. Wassenaar-ban tartózkodás ideje alatt részt vett az Európai Környezettörténeti Társaság konferenciáján
Prágában, amelyet a „Dealing with Diversity” címen rendeztek meg a Károly Egyetemen. Megtartott előadásának címe: Environmental history
of Hungary sience the 16th century Kutatási témájában előadásokat tartott a NIAS-ban, és az
amszterdami Vrije Universitat Történeti Intézetében. Utazása költségeit a NIAS ösztöndíj és
OTKA kerete biztosította.
SZALAI TÜNDE főiskolai tanársegéd 2004. 02. 1től 29-ig a Karls-Franzens-Universitat Graz Institut
für Germanistik intézményben PhD munkájához
végzett anyaggyűjtést. Témája: az idegen nyelvi
írás-kompetencia fejlesztése. A könyvtári kutatómunka és a szakmai konzultációk eredményeként
kidolgozta PhD értekezése gyakorlati fejezeteinek
koncepcióját. Utazása költségeit az OMAA ösztöndíj biztosította.
DR. DIBÓNÉ BORBÉLY ÁGNES nyelvtanár
2004. 02. 29-től 03. 06-ig a Padagogische Akademie der Diözese St.Pölten intézményben Eras-
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mus vendégoktatói tevékenységet folytatott. 8
szemináriumi órát tartott Erasmus-hallgatók és
osztrák hallgatók számára verbális kommunikáció, illetve interkulturális kommunikáció témakörben. Sor került a tanszéken folyó képzés, a magyarországi idegennyelvtanulás, valamint a magyar felsőoktatás jelenlegi helyzetéről és az EUcsatlakozás után várható fejlődési irányairól szóló
tájékoztató beszélgetésekre is. Több alkalommal
hospitált a fogadó intézményben és tanárjelöltek
óráin különböző iskolatípusokban. Megbeszélést
folytatott az oktatói mobilitás keretében Szegedre
készülő osztrák oktatóval a tanszék által 2004.
októberében rendezendő nemzetközi konferenciával kapcsolatban. Utazása költségeit az Erasmus TS és a 082. sz. keret biztosította.
WOJTOVICZ HAJNALKA főiskolai tanársegéd
2004. 02. 29. és 03. 06. között a Padagogische
Akademie der Diözese St. Pölten vendége volt.
Órákat tartott, szemináriumokat látogatott, valamint az intézmény gyakorló iskoláiban oktatók és
hallgatók által tartott órákon hospitált. Betekintést
nyert az ott folyó oktatói és módszertani-szakvezetői munkába, valamint a külföldi Erasmus-hallgatók tanulmányának koordinálásába. Az osztrák
fél által összeállított tartalmas és változatos programon túl színházi előadáson vett részt Bécsben,
a Burgtheater-ban. Utazása költségeit az Erasmus TS és a 082. sz. keret biztosította.
DR. FORGÁCSNÉ DR. DRAHOTA ERZSÉBET
tanszékvezető főiskolai tanár 2004. 03. 1-től 19-ig
a Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel intézményben végzett kutatómunkát. Egy könyvpublikációhoz anyagot gyűjtött, egy német nyelvű tankönyv kéziratát befejezte, s egy a nyelvi kreativitással foglalkozó tanulmányt megírt. A közös tanszéki DAAD-projekt éves tervét elkészítették. A
2004. 09. 17-én és 18-án Szegeden megrendezésre kerülő nemzetközi germanisztikai konferencia programját egyeztették. Utazása költségeit a
DAAD projekt biztosította.
DR. NÁNAI LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár 2004. 02. 09-től 03. 25-ig az University of
Oulu Mikroelektronikai Tanszékén Synergetics
címmel a PhD iskola hallgatói számára előadássorozatot tartott. Kutatómunkája a Spintronic
rendszerek modellezése témakörre irányult. Az
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EMPART-NOKIA tudományos ülésén részt vett.
Tartózkodásának eredménye 2 tudományos közlemény a Psi oxidációjáról. Utazása költségeit a
fogadó és az SZTE Kísérleti Fizika Tanszéke
biztosította.

DR. BÁCSKAI MIHÁLY tanszékvezető főiskolai
docens 2004. 03. 30-tól 04. 05-ig Párizsban, az
Institut National des Langues et Civilisations
Orientales (INALCO) intézményben Erasmus
vendégoktatói tevékenységet végzett. Kurzusok
tipológiája és didaktikai metódusok témakörben
előadást és szemináriumot tartott. Francia nyelvű
előadást tartott Örkény István egyperces novelláinak abszurd és groteszk életérzéséről. A szemináriumon magyar és francia nyelvű szövegelemzésre került sor. A IV. és V. éves hallgatók
felvették a kortárs magyar irodalmi szövegelemző, valamint a műfordító kurzust is, s így illeszkedett az előadás és szeminárium a fogadó
intézmény tanrendjébe. Az Erasmus-hallgatók
ügyében monitorált. Utazása költségeit az Erasmus TS és a 082. sz. keret biztosította.

LIPPAI LÁSZLÓ LAJOS főiskolai tanársegéd
2004. 03. 16-tól 21-ig a Manchester Metropolitan
University intézményben Erasmus vendégoktatóként tevékenykedett. Előadásokat és szemináriumokat tartott: A stressz jelenségének szerepe az
egészségpszichológiában; A magyar egészségi
állapot és a stressz; Szociálpszichológia magyar
szemszögből; témakörökben. Az Erasmus-hallgatók mobilitását, a Comenius 2.1. projekt szakmai kérdéseit egyeztette. Utazása költségeit a
Erasmus program TS, és a 082. sz. keret biztosította.

V.

MELLÉKLETEK
1. számú melléklet

KARI NAPTÁR
2003/2004. tanév II. félév
Február 2–13.
Február 2–20.
Február 2–március 26.
Február 2–május 7.
Február 6–20.
Március 5.
Március 29–április 2.
Március 29.
Április 5–9.
Április 8–9.
Április 13.
Április 20.
Május 8.
Május 10–28.
Május 10–június 18.
Május 17–19.
Június 1–július 6.

Tantárgyfelvételi időszak
Az utolsó éves tanár szakos hallgatók külső tanítási gyakorlata
Az utolsó éves tanító szakos hallgatók külső tanítási gyakorlata
Szorgalmi időszak
A II. éves hallgatók pedagógiai-pszichológiai gyakorlata Gyakorló Általános Iskola beosztása szerint
A tanszéki engedélyes tantárgyfelvétel utolsó napja
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)
„Kiváló tanárjelölt”, „Jó tanuló, jó sportoló” pályázatok beadási határideje
Tavaszi szünet
Alkalmassági vizsga a testnevelés szakra jelentkezőknek
Alkalmassági vizsga a tanító szakra jelentkezőknek
Szakdolgozatok beadási határideje
Ballagás
Vizsgaidőszak (utolsó évesek)
Vizsgaidőszak
Közös írásbeli érettségi-felvételi vizsgák
Szóbeli felvételi vizsgák
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Június 7–18.
Június 23.
Június 23–25.
Június 26.
Június 26–27.
Július 15. (tervezett időpont)
Augusztus 23–27.
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Záróvizsgák
Köztársasági Ösztöndíj pályázatok beadási határideje
Egységes írásbeli felvételi vizsgák
Saját írásbeli felvételi vizsgák
Diplomaátadó ünnepség
A Felvételi Bizottság ülése
Engedélyes vizsgaidőszak

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

Javaslat külső záróvizsga elnökökre
Szakvezetői igények benyújtása
Levelező tagozatos költségtérítések összegének megállapítása
Javaslat egyetemi és kari kitüntetésekre, valamint nem oktató dolgozóknak adományozható címekre
Javaslat adjunktusi előléptetésre a 2004/2005. tanévre, valamint a
határozott időre szóló kinevezések megismétlésére
Javaslat főiskolai tanári, főiskolai docensi előléptetésekre a 2005/2006.
tanévre
Alkotószabadság iránti igény benyújtása 2004/2005. tanévI. félévére
Kari naptári adatok beküldése a 2004/2005. tanévre
Javaslat állami és miniszteri kitüntetésekre (Magyar Kultúra Napja, március 15.)
Óraadói igények benyújtása a 2004/2005. tanév I. félévére

2. számú melléklet

AZ SZTE JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KARON
ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK
ÉS AZ ADOMÁNYOZÁS RENDJE

I. Pro Facultate
(1) A kitüntetést azon személyek kaphatják, akik a főiskolai kar érdekében az oktatás, a kutatás, a kar
fejlesztése, szakmai kapcsolatainak kialakítása és ápolása terén kiemelkedő érdemeket szereztek.
(2) A kitüntetést évente legfeljebb egy fő kaphatja.
(3) A kitüntetés éremből és díszoklevélből áll.
(4) A kitüntetéssel egyszeri pénzbeni juttatás jár, melynek összege a Kar anyagi helyzetétől függ, de
legalább a mindenkori egyetemi tanári bér egyharmada.
(5) A kitüntetés adományozására az egységvezetők és a főiskola vezetősége tehetnek javaslatot.
(6) A kitüntetést – a főigazgató által felkért bizottság javaslata alapján – a Kari Tanács adományozza.
(7) A kitüntetés átadására évente egy alkalommal a Pedagógusnapi ünnepi tanácsülésen kerül sor.
II. Pro Iuventute
(1) A kitüntetés célja a főiskolai tanárképzés érdekében több éven át végzett eredményes és színvonalas munka, kiemelkedő szakmai közéleti tevékenység, a személyes példamutatás méltó elismerése.
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(2) A kitüntetés fokozatai:
„Pro Iuventute” Elismerő Oklevél,
„Pro Iuventute” Kiváló Dolgozó Oklevél,
„Pro Iuventute” Emlékplakett.
(3) A kitüntetés adományozható a Kar bármely – oktató, pedagógus, nem oktató – dolgozójának, aki
az (1) pontban jelzett jogcímnek megfelel, és
Elismerő Oklevél esetén legalább 7 éves,
Kiváló Dolgozó Oklevél esetén legalább 10 éves,
Emlékplakett esetén legalább15 éves
munkaviszonnyal rendelkezik a Karon.
(4) A „Pro Iuventute” kitüntetés fokozatai egy személy részére egy alkalommal adományozhatók. A kitüntetési fokozatok odaítélésének nem feltétele, hogy az elismerésben részesülő az előző fokozattal – fokozatokkal – is rendelkezzen.
(5) A kitüntetés adományozására a tanszék- ill. egységvezetők tesznek javaslatot, kikérve a tanszéki
tanács véleményét is. A tanszék- és egységvezetők kitüntetését a főigazgató kezdeményezi.
(6) A kitüntetést – a főigazgató által felkért bizottság javaslata alapján – a Kari Tanács adományozza.
(7) A kitüntetés átadására a Pedagógusnapi ünnepi tanácsülésen kerül sor.
(8) A kitüntetéssel járó jutalomösszegek:
Elismerő Oklevél esetén a pótlékalap 100%-a
Kiváló Dolgozó Oklevél esetén a pótlékalap 200%-a
Emlékplakett esetén a pótlékalap 300%-a.
(9) A kitüntetés létszámkerete:
Elismerő Oklevél
3 oktató, 3 nem oktató, 2 gyakorló iskolai pedagógus
Kiváló Dolgozó Oklevél
2 oktató, 2 nem oktató, 1 gyakorló iskolai pedagógus
Emlékplakett
1 oktató, 1 nem oktató, 1 gyakorló iskolai pedagógus
(10) A kitüntetési javaslatokat véleményező bizottság elnöke az általános főigazgató-helyettes, tagjai:
- a Tudományos Bizottság képviselője
- az Oktatási Bizottság képviselője
- a kari HÖK képviselője
- a Kari Tanács nem oktató tagja
- a Gyakorló Iskolát képviselő tanácstag
- az FDSz megbízottja.
III. Honor Pro Meritis
(1) A kitüntetést azok kaphatják, akik a Karon hosszú időn át kiemelkedő oktató-nevelő munkát végeztek, és a Karról vonultak nyugállományba. Az adományozás további feltétele nőknél a 70., férfiaknál a 75. életév betöltése.
(2) A kitüntetés adományozására a tanszékvezetők tesznek javaslatot, kikérve a tanszéki tanács véleményét is.
(3) A kitüntetést – a főigazgató által felkért bizottság javaslata alapján - a Kari Tanács adományozza.
(4) A kitüntetés oklevélből, emlékplakettből és pénzjutalomból áll. A jutalom összege évente a Kar
anyagi helyzetétől függ.
(5) A kitüntetés átadására a Pedagógusnapi ünnepi tanácsülésen kerül sor.
IV. Kiváló Tanárjelölt, Kiváló Tanítójelölt
(1) A kitüntetést pályázat útján azok a nappali tagozatos hallgatók nyerhetik el,
a) akik a hetedik félévet eredményesen lezárták
b) akik részére elmarasztaló hatályos fegyelmi büntetést nem szabtak ki
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(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
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c) akiknek tanulmányi eredménye hét félév átlagában eléri a 4,75 ötakiknek mind elméleti, mind
gyakorlati jegyeik minden félévben legalább jók (négyesek vagy ötösök)
d) akiknek a gyakorlati tanítási jegyeik csak jeles eredményűek voltak akik a szakmai és közélet
munkából hét féléven át eredményesen kivették a részüket.
A kitüntetés éremből (elismerő plakett), oklevélből és olyan összegű pénzjutalomból áll, amely a
mindenkori legmagasabb kari tanulmányi ösztöndíj kétszerese.
A tanszéki javaslattal ellátott pályázatot a főigazgatónak címezve minden év március 31-ig a Hallgatói Önkormányzat Irodájába kell benyújtani.
A pályázatokat háromtagú bizottság bírálja el, melynek tagjai:
– az ifjúsági főigazgató-helyettes
– HÖK képviselője
– a Tanulmányi Bizottság képviselője.
A kitüntetést a főigazgató adományozza.
A kitüntetés átadására a főiskolai ballagási ünnepségen kerül sor.

V. Jó tanuló – jó sportoló
(1) A cím elnyerésére azok a nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, akik a pályázat beadását
megelőző két tanulmányi félévben legalább 3,71 tanulmányi eredménnyel és kiemelkedő sportteljesítménnyel rendelkeznek.
(2) A címet évente legfeljebb 6 fő nyerheti el, az I-III. helyezettek oklevélben és pénzjutalomban, a IVVI. helyezettek oklevélben részesülnek.
(3) A tanszéki javaslattal ellátott pályázatot a főigazgatónak címezve minden év március 31-ig a Hallgatói Önkormányzat Irodájába kell benyújtani.
(4) A pályázatokat háromtagú bizottság bírálja el, melynek tagjai:
– az ifjúsági főigazgató-helyettes
– a HÖK képviselője
– a Tanulmányi Bizottság képviselője.
(5) A címet a főigazgató adományozza.
(6) A cím átadására a főiskolai ballagási ünnepségen kerül sor.
VI. Arany, gyémánt, vas, rubin díszoklevél
(1) A díszoklevél a Kar (vagy jogelődje) azon volt hallgatójának adományozható, aki diplomáját 50, 60,
65 vagy 70 éve szerezte, közmegbecsülésre méltó, és szakmai munkájával, egész életútjával az
Egyetem és a Kar hírnevét öregbítette.
(2) A díszoklevelet kérelem alapján a Kari Tanács adományozza.
(3) A díj adományozásának igazolására a kitüntetett díszoklevelet kap.
(4) A díszoklevél átadására ünnepélyes keretek között a tanévnyitó ünnepségen kerül sor.
VII. Nem oktató dolgozók részére adományozható címek
(1) A Kjt. 39.§ (3) szerint a munkáltató tartósan magas színvonalú munkavégzés vagy kiemelkedő
munkateljesítmény esetén
a) a „B”, „C”, vagy „D” fizetési osztályba besorolt közalkalmazottnak munkatársi, illetve főmunkatársi,
b) az „E”, „F”, „G”, „H”, „I” vagy „J” fizetési osztályba besorolt közalkalmazottnak tanácsosi, illetve
főtanácsosi
címet adományozhat.
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(2) Az adományozás feltétele
a) a törvényi szabályozáson túlmenően a Karon (Főiskolán) legalább 10 éves közalkalmazotti jogviszony (más felsőoktatási intézményből vagy karról áthelyezéssel alkalmazott nem oktató dolgozók esetében az előző alkalmazás időtartama is beszámítandó);
b) főtanácsosi cím esetén a közalkalmazott munkakörének megfelelő szakirányú egyetemi vagy
főiskolai végzettség és magasabb vezetői vagy vezetői beosztás,
c) tanácsosi cím esetén a közalkalmazott munkakörének megfelelő szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség, vagy felsőfokú szakképesítés,
d) főmunkatársi cím esetén a közalkalmazott munkakörének megfelelő szakirányú középiskolai
végzettség és szakmai-döntéselőkészítő (gazdasági, műszaki, igazgatási, ügyintézői munkaköri) tevékenység,
e) munkatársi cím esetén ügyviteli alkalmazotti vagy szakmunkás munkakör.
(3) A címek adományozására a tanszék- ill. egységvezetők tesznek javaslatot, kikérve a tanszéki tanács véleményét is.
(4) A felterjesztésekhez – a javaslatokon túlmenően – a javasolt személyek szakmai életrajzát is csatolni kell.
(5) A címeket az FDSz véleményének figyelembe vételével, a Kari Tanács javaslata alapján a főigazgató adományozza.
(6) A címek adományozására a Pedagógusnapi ünnepi tanácsülésen kerül sor.
(7) A címekkel járó címpótlék mértéke a Kjt. 71. § (2) szerint:
a) főtanácsosi cím esetén a pótlékalap 100%-a,
b) tanácsosi cím esetén a pótlékalap 50 %-a,
c) főmunkatársi cím esetén a pótlékalap 75 %-a,
d) munkatársi cím esetén a pótlékalap 25 %-a.
(8) A (2) pont b)-e) alpontjaiban leírt címeket évenként 2-2 fő, összesen 8 fő kaphatja meg.
(9) Amennyiben magasabb vezető vagy vezető beosztású nem oktató dolgozó vezetői és címpótlékra
is jogosult, a Kjt. 71.§ (4) rendelkezése szerint részére csak a vezetői pótlék jár.
3. számú melléklet

JAVASLAT AZ SZTE JGYTFK HALLGATÓI RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL
ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL CÍMŰ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRA

A 20. § kiegészül egy további, (7) bekezdéssel:
A költségtérítés két részből – alap és kiegészítő költségtérítésből – áll. Az alap költségtérítés a kari tanács határozata szerinti szakonként meghatározott összeg, melyet a kar nyilvánosságra hoz minden év
május 31-ig. Ezen összeg a 2. számú melléklet első félévi költségtérítése, mely a további évfolyamokon
a 20. § (4) szerint változhat. A kiegészítő költségtérítés a félévre megállapított összeg 1/30 része (500ra kerekítve) kreditenként, melyet az ismételt kurzusok költségtérítéseként kell fizetni. A képzési időn túli
félévekre történő beiratkozáskor alap költségtérítést nincs, csak kiegészítő költségtérítés a felvett kurzusok alapján, melynek értékét az utolsó alap költségtérítés értékéből kell meghatározni. A kiegészítő
költségtérítést fizető hallgatótól kurzusismétlési díj nem szedhető. A kiegészítő költségtérítés felhasználása az alap költségtérítésnél alkalmazott szabályok szerint történik.
A 27. § kiegészül egy további, (6) bekezdéssel:
A 20. § (7) bekezdésében foglaltakat először a 2004/2005 tanév 1. félévétől kell alkalmazni az első évre
beiratkozó hallgatóknál. A felsőbb évfolyamok – ilyen irányú nyilatkozatuk esetén – választhatják a kiegészítő költségtérítést a kurzusismétlési díj és a képzési időn túli beiratkozással járó teljes költségtérítés helyett.
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ÉPEK A KAR ÉLETÉBŐL

1. számú képmellékletet: Nyílt Nap a JGYTFK-n (2004. január 16-án)

A roham ...

... csak tessék ...

... érdeklődők ...
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... felkészülten ...

... a „biblia” ...

... gyertek velem ...

... azt javaslom ...
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… mit is válasszunk?

2. számú képmelléklet: 2004. február 6-án tartott Összoktatói értekezlet

Az SZTE JGYTFK oktatói

Dr. Galambos Gábor főigazgató tájékoztatója
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Középvezetők és a rektor

Oktatók

Dr. Nánai László egységvezetői testület elnöke hozzászól
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Dr. Szabó Gábor rektori figyelme

Dr. Seres László egyetemi tanár hozzászól

Oktatók
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