A Kari Tanács ülései

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR
TANÁCSÁNAK ÜLÉSEI
A 2018. JÚNIUS 07-ÉN TARTOTT ÜLÉS
KIEGÉSZÍTETT NAPIRENDJE

1. Személyi ügyek
– hivatalvezetõi pályázat
– adjunktusi pályázatok
Elõterjesztõ: Dr. Döbör András dékán,
Nagy Zoltán Péter hivatalvezetõ
(Megtekinthetõ a hivatalvezetõi irodában.)
2. Javaslat az SZTE JGYPK 2017. évi költségvetési beszámolójának elfogadására
Elõterjesztõ: Dr. Döbör András dékán
(Elektronikusan mellékelve küldjük.)
3. Javaslat a záróvizsga-idõszak
meghosszabbítására
Elõterjesztõ: Dr. Döbör András dékán
4. Javaslat a Felnõttképzési Intézet
nevének megváltoztatására
Elõterjesztõ: Dr. Döbör András dékán
5. Javaslat a Gyógypedagógus-képzõ Intézethez
tartozó 2 szervezeti egység összevonására
Elõterjesztõ: Dr. Döbör András dékán
6. Javaslat a Szakképzési, Továbbképzési
és Távoktatási Központ nevének
megváltoztatására
Elõterjesztõ: Dr. Döbör András dékán

9. Oktatási együttmûködés az SZTE ÁJTK
és az SZTE JGYPK között a Közép-európai
tanulmányok MA szak indítása vonatkozásában
Elõterjesztõ: Dr. Döbör András dékán
10. Oktatási együttmûködés az SZTE BTK
és az SZTE JGYPK között a Közép-európai
tanulmányok MA szak indítása vonatkozásában
Elõterjesztõ: Dr. Döbör András dékán
11. Javaslat Közép-európai tanulmányok
MA szak indítására
Elõterjesztõ: Dr. Jancsák Csaba oktatási
dékánhelyettes
(Megtekinthetõ az oktatási dékánhelyettes
irodában.)
12. Egyebek

A 2018. JÚLIUS 10-ÉN TARTOTT ÜLÉS
KIEGÉSZÍTETT NAPIRENDJE

1. Javaslat a JGYPK 2018. évi költségvetésének elfogadására
Elõterjesztõ: Dr. Döbör András dékán
2. A 2018/2019. tanévre érvényes kötelezõ
óraszámok (dékáni utasítás)
Elõterjesztõ: Dr. Döbör András dékán
(Elektronikusan mellékelve küldjük.)

7. Javaslat Modern IKT eszközök és interaktív
mérõeszközök használata az oktatásban
– 30 órás, blended típusú pedagógustovábbképzés indítására
Elõterjesztõ: Dr. Jancsák Csaba oktatási
dékánhelyettes
(Megtekinthetõ az oktatási dékánhelyettes
irodában.)

3. A 2018/2019. tanévre érvényes órakedvezmények a felsõoktatási szakképzések
szakmai gyakorlatának megszervezésében
részt vevõ gyakorlati mentorok vonatkozásában
(dékáni utasítás)
Elõterjesztõ: Dr. Döbör András dékán
(Elektronikusan mellékelve küldjük.)

8. Javaslat Állampolgári ismeretek tanítása
pedagógus szakvizsgára felkészítõ szakirányú
továbbképzési szak indítására
Elõterjesztõ: Dr. Jancsák Csaba oktatási
dékánhelyettes
(Megtekinthetõ az oktatási dékánhelyettes
irodában.)

4. Javaslat felsõoktatási szakképzések
hálóterveinek módosítására
Gazdaságinformatikus, Mérnökinformatikus
– Hálózati informatikus, Mérnökinformatikus
– Rendszergazda, Programtervezõ informatikus
– Fejlesztõ, Programtervezõ informatikus
– Multimédia, Televíziós mûsorkészítõ és
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7. Javaslat költségtérítés összegére
a 2019/2020-as tanév 1. félévben tanulmányaikat megkezdõ hallgatók részére
Elõterjesztõ: Dr. Jancsák Csaba oktatási
dékánhelyettes
(Elektronikusan mellékelve küldjük.)

5. Javaslat 30 órás pedagógus-továbbképzés
indításra
Elõterjesztõ: Dr. Jancsák Csaba oktatási
dékánhelyettes
(Megtekinthetõ az oktatási dékánhelyettes
irodában.)

8. Szándéknyilatkozat Kézmûves tárgykultúra
BA szak indítása tárgyában
Elõterjesztõ: Dr. Jancsák Csaba oktatási
dékánhelyettes
(Megtekinthetõ az oktatási dékánhelyettes
irodában.)

6. Javaslat szabadon választható kurzusok
indításra
Elõterjesztõ: Dr. Jancsák Csaba oktatási
dékánhelyettes
(Megtekinthetõ az oktatási dékánhelyettes
irodában.)

9. Javaslat hálótervek módosítására
Szaktárgyak oktatása idegen nyelven szakirányú továbbképzés (Modern Nyelvek és
Kultúrák Tanszék), Zenekultúra BA (Ének-Zene
Tanszék), Nyelv- és beszédfejlesztõ területen
pedagógus szakvizsgára felkészítõ szakirányú
továbbképzési szak (Alkalmazott Nyelvészet
Tanszék)
Elõterjesztõ: Dr. Jancsák Csaba oktatási
dékánhelyettes
(Megtekinthetõ az oktatási dékánhelyettes
irodában.)

7. Egyebek

A 2018. OKTÓBER 04-ÉN TARTOTT ÜLÉS
KIEGÉSZÍTETT NAPIRENDJE

1. Személyi ügyek
Elõterjesztõ: Nagy Zoltán Péter hivatalvezetõ
2. Javaslat a JGYPK Kari ügyrend 1. melléklet
Organogram módosításra
Elõterjesztõ: Dr. Döbör András dékán
(Elektronikusan mellékelve küldjük.)
3. A kari Tudományos Bizottság elnökének
megválasztása
Elõterjesztõ: Dr. Döbör András dékán
4. A kari vezetõ és a póttagok Szenátus
tagságának megerõsítése
Elõterjesztõ: Dr. Döbör András dékán
5. Javaslat Dr. Juhász Anna Környezettoxikológiai Kutató Mûhely laboratóriumi
egység elnevezésre
Elõterjesztõ: Dr. Döbör András dékán
(Elektronikusan mellékelve küldjük.)
6. Javaslat a kar új arculati kézikönyvérõl
Elõterjesztõ: Dr. Forró Lajos
kommunikációs irodavezetõ

10. Egyetemi szabadon választható kurzusok
indításának kezdeményezése
Egészség a médiában (Dr. Prievara Dóra),
Health in the media (Dr. Prievara Dóra),
Családszociológia (Dr. Jancsák Csaba),
Elõterjesztõ: Dr. Jancsák Csaba oktatási
dékánhelyettes
(Megtekinthetõ az oktatási dékánhelyettes
irodában.)
11. Oktatási együttmûködés az SZTE BTK
és SZTE JGYPK között Design és mûvészetmenedzsment MA szak tárgyában
Elõterjesztõ: Dr. Jancsák Csaba oktatási
dékánhelyettes
12. Musical színész szakirányú továbbképzési szak alapítása és indítása
Elõterjesztõ: Dr. Döbör András dékán
13. Javaslat a kar tudományos és mûvészeti
tevékenységét támogató pályázat kereteinek
elosztási szabályzatáról
Elõterjesztõ: Prof. Dr. Drahota-Szabó Erzsébet
általános és tudományos dékánhelyettes
14. Egyebek
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a Mûszaki szakoktató alapszak
hálótervenevének megváltoztatására
Elõterjesztõ: Dr. Jancsák Csaba oktatási
dékánhelyettes
(Megtekinthetõ az oktatási dékánhelyettes
irodában.)

Határozatok

HATÁROZATOK
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ
GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR TANÁCSÁNAK
2018. JÚNIUS 07. NAPJÁN TARTOTT ÜLÉSÉN
HOZOTT HATÁROZATAI
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 116/2018. (VI. 07.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadta a jegyzõkönyvi hitelesítõket.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 117/2018. (VI. 07.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadta a napirendi
pontok tárgyalását.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 118/2018. (VI. 07.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem,
0 tartózkodás titkos szavazattal támogatja
Nagy Zoltán Péter hivatalvezetõi megbízatását
2018. július 1-tõl 2020. június 30-ig az SZTE
Juhász Gyula Pedagógusképzõ Karra.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 119/2018. (VI. 07.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem,
0 tartózkodás titkos szavazattal támogatja
Döbörné Fizel Natasa adjunktusi megbízatását 2018. augusztus 1-tõl határozatlan idõre
az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképzõ Karra.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 120/2018. (VI. 07.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 13 igen, 0 nem,
0 tartózkodás titkos szavazattal támogatja
Kékes-Szabó Marietta adjunktusi megbízatását 2018. augusztus 1-tõl határozatlan idõre
az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképzõ Karra.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 121/2018. (VI. 07.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem,
0 tartózkodás titkos szavazattal támogatja
dr. Osváth Viola adjunktusi megbízatását
2018. augusztus 1-tõl határozatlan idõre
az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképzõ Karra.
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A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 122/2018. (VI. 07.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja az SZTE
JGYPK 2017. évi költségvetési beszámolójának
elfogadására tett javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 123/2018. (VI. 07.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja az SZTE
JGYPK záróvizsga idõszak meghosszabbítása
július 16-ig tett javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 124/2018. (VI. 07.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a Szegedi
Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Felnõttképzési Intézet nevének megváltoztatását Mûvelõdéstudományi Intézet névre.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 125/2018. (VI. 07.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a Szegedi
Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Gyógypedagógus-képzõ Intézethez
tartozó 2 szervezeti egység (Mentorháló Szolgáltató és Kutató Központ és Gyógypedagógiai
Mentoráló és Szolgáltató Központ) összevonását Mentorháló Pedagógiai Szolgáltató
Központ néven.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 126/2018. (VI. 07.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Szakképzési, Távoktatási
és Továbbképzési Központ nevének megváltoztatását Szakképzési, Felnõttképzési és Továbbképzési Intézet névre.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 127/2018. (VI. 07.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a Modern

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 128/2018. (VI. 07.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
az Állampolgári ismeretek tanítása pedagógus
szakvizsgára felkészítõ szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására szóló
elõterjesztést.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 129/2018. (VI. 07.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja az oktatási
együttmûködést az SZTE ÁJTK és az SZTE JGYPK
között a Közép-európai tanulmányok MA szak
indítása vonatkozásában.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 130/2018. (VI. 07.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja az oktatási
együttmûködést az SZTE BTK és az SZTE JGYPK
között a Közép-európai tanulmányok MA szak
indítása vonatkozásában.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 131/2018. (VI. 07.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a Középeurópai tanulmányok MA szak indítására szóló
elõterjesztést.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ
GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR TANÁCSÁNAK
2018. JÚLIUS 10. NAPJÁN TARTOTT ÜLÉSÉN
HOZOTT HATÁROZATAI
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 132/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadta a jegyzõkönyvi hitelesítõket.

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 133/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadta a napirendi
pontok módosítását.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 134/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadta a JGYPK
2018. évi költségvetésének elfogadására tett
javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 135/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadta a 2018/2019.
tanévre vonatkozó kötelezõ óraszámokról,
valamint az óraelszámolások során alkalmazandó alapelvekrõl szóló dékáni utasítást.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 136/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadta a 2018/2019.
tanévre vonatkozóan a felsõoktatási szakképzések szakmai gyakorlatának megszervezésében
részt vevõ gyakorlati mentorok órakedvezményei és az óraelszámolások során alkalmazandó
alapelvekrõl szóló dékáni utasítást.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 137/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadta a 4. sz.
napirendi pont – Javaslat képzések hálóterveinek módosítása – blokkban történõ
szavazására tett javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 138/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0
tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
a Gazdaságinformatikus FOSZ szak hálótervének módosítását a szakfelelõs javaslata
alapján.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 139/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
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IKT eszközök és interaktív mérõeszközök
használata az oktatásban – 30 órás, blended
típusú pedagógus-továbbképzés indítására
szóló elõterjesztést.

Határozatok

a Mérnökinformatikus – Hálózati informatikus
FOSZ szak hálótervének módosítását a szakfelelõs javaslata alapján.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 140/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a Mérnökinformatikus – Rendszergazda FOSZ szak
hálótervének módosítását a szakfelelõs javaslata alapján.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 141/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a Programtervezõ informatikus – Fejlesztõ FOSZ szak
hálótervének módosítását a szakfelelõs javaslata alapján.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 142/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a Programtervezõ informatikus – Multimédia FOSZ szak
hálótervének módosítását a szakfelelõs javaslata alapján.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 143/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a Televízió
mûsorkészítõ FOSZ szak hálótervének módosítását a szakfelelõs javaslata alapján.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 144/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a Mûszaki
szakoktató alapszak FOSZ szak hálótervének
módosítását a szakfelelõs javaslata alapján.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 145/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a Multikulturális nevelés tanár-továbbképzési szak
hálótervének módosítását a szakfelelõs javaslata alapján.
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A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 146/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
az Alkalmazott nyelvészet MA-szak hálótervének módosítását a szakfelelõs javaslata alapján.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 147/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a Gyógypedagógia alapszak – Logopédia szakirányú
továbbképzési szak hálótervének módosítását
a szakfelelõs javaslata alapján.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 148/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
az Egészségfejlesztõ mentálhigiénikus pedagógus szakvizsgára felkészítõ szakirányú
továbbképzési szak hálótervének módosítását
a szakfelelõs javaslata alapján.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 149/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
az Egészségfejlesztõ mentálhigiéné szakirányú
továbbképzési szak hálótervének módosítását
a szakfelelõs javaslata alapján.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 150/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
az Állampolgári ismeretek és kompetenciák
fejlesztése az iskolában c. 30 órás pedagógustovábbképzés létesítésére és indítására szóló
javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 151/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
a Konfliktuskezelés és bevezetés az oktatási
intézményekben alkalmazható vitarendezési
eljárásokba c. 30 órás pedagógus-továbbképzés
létesítésére és indítására szóló javaslatot.

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 153/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
a „Beszéd- és hanghigiénés technikai tréning IV.” a Gyógypedagógus-képzõ Intézet
hallgatói által felvehetõ (SZV) kurzus indítására szóló javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 154/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a „Klinikai
nyelvészet 3.” a Gyógypedagógus-képzõ Intézet
hallgatói által felvehetõ (SZV) kurzus indítására szóló javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 155/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
a „Community music therapy” a Gyógypedagógus-képzõ Intézet hallgatói által felvehetõ (SZV) kurzus indítására szóló javaslatot.

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 158/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja „A nevelés
elméleti és történeti alapjai” az SZTE tanárszakos hallgatói által szabadon választható
(ESZV) kurzus indítására szóló javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 159/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
a „Vademecum az együttneveléshez – (Alapismeretek az együttnevelés körébõl)” az SZTE
tanárszakos hallgatói által szabadon választható
(ESZV) kurzus indítására szóló javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 160/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
a „Multikulturális nevelés – Roma integráció”
az SZTE tanárszakos hallgatói által szabadon
választható (ESZV) kurzus indítására szóló
javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 161/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja az „Iskolai
konfliktusok mint pedagógiai erõforrások”
az SZTE tanárszakos hallgatói által szabadon
választható (ESZV) kurzus indítására szóló
javaslatot.

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 156/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a „Preverbal
and nonverbal musicality” a Gyógypedagógusképzõ Intézet hallgatói által felvehetõ (SZV)
kurzus indítására szóló javaslatot.

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 162/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
a „Nevelésszociológia és neveléspszichológia”
az SZTE tanárszakos hallgatói által szabadon
választható (ESZV) kurzus indítására szóló
javaslatot.

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 157/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
„Az egészségfejlesztõ iskolai projekt” az SZTE
tanárszakos hallgatói által szabadon választható
(ESZV) kurzus indítására szóló javaslatot.

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 163/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
az „Ifjúságszociológia” az SZTE tanárszakos
hallgatói által szabadon választható (ESZV)
kurzus indítására szóló javaslatot.
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A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 152/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
az „Önkéntes munka értelmileg akadályozott
személyekkel” a Gyógypedagógus-képzõ
Intézet hallgatói által felvehetõ (SZV) kurzus
indítására szóló javaslatot.

Határozatok

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 164/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
a „Közép-Európa koncepciók” az SZTE tanárszakos hallgatói által szabadon választható
(ESZV) kurzus indítására szóló javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 165/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
„A pénzügytan alapjai orosz nyelven (ea.+gyak.)”
az SZTE hallgatói által szabadon választható
(ESZV) kurzus indítására szóló javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 166/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
a „Gazdasági ismeretek orosz nyelven” az SZTE
hallgatói által szabadon választható (ESZV)
kurzus indítására szóló javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 167/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja az „Üzleti
etikett orosz nyelven (ea.+gyak.)” az SZTE hallgatói által szabadon választható (ESZV) kurzus
indítására szóló javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 168/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja az „Üzleti
protokoll orosz nyelven (ea.+gyak.)” az SZTE
hallgatói által szabadon választható (ESZV)
kurzus indítására szóló javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 169/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja az „Üzleti
dokumentumok orosz nyelven” az SZTE hallgatói által szabadon választható (ESZV) kurzus
indítására szóló javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 170/2018. (VII. 10.)
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KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja az „Üzleti
tárgyalások elmélete oroszul (ea.+gyak.)”
az SZTE hallgatói által szabadon választható
(ESZV) kurzus indítására szóló javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 171/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja az „Orosz
turisztikai szaknyelv (ea.+gyak.)” az SZTE
hallgatói által szabadon választható (ESZV)
kurzus indítására szóló javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 172/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
a „Marketing orosz nyelven (ea.+gyak.)” az SZTE
hallgatói által szabadon választható (ESZV)
kurzus indítására szóló javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 173/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
a „Magyar–orosz összehasonlító néprajz
(orosz nyelven)” az SZTE hallgatói által szabadon választható (ESZV) kurzus indítására
szóló javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 174/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja az „Orosz
irodalomelmélet. Teurgikus, archetipikus és
strukturalista iskolák. (ea. orosz nyelven)”
az SZTE hallgatói által szabadon választható
(ESZV) kurzus indítására szóló javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 175/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja az „Orosz
irodalomelmélet orosz nyelven (B2). Teurgikus,
archetipikus és strukturalista iskolák. (gyak.
orosz nyelven)” az SZTE hallgatói által szabadon választható (ESZV) kurzus indítására
szóló javaslatot.

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 176/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
az „Oroszország társadalom-, politika-,
és gazdaságtörténete. Országismeret orosz
nyelven” az SZTE hallgatói által szabadon
választható (ESZV) kurzus indítására szóló
javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 178/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja az „Orosz
kultúra 2. (ea.+gyak.)” az SZTE hallgatói által
szabadon választható (ESZV) kurzus indítására szóló javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 179/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
a „Kultúraközi kommunikáció orosz nyelven
(ea.+gyak.)” az SZTE hallgatói által szabadon
választható (ESZV) kurzus indítására szóló
javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 180/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
„A konfliktuskezelés elmélete orosz nyelven”
az SZTE hallgatói által szabadon választható
(ESZV) kurzus indítására szóló javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 181/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
„A konfliktuskezelés gyakorlata orosz nyelven”

az SZTE hallgatói által szabadon választható
(ESZV) kurzus indítására szóló javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 182/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
a „Vitakultúra – az érvelés mûvészete orosz
nyelven (ea.+gyak.)” az SZTE hallgatói által
szabadon választható (ESZV) kurzus indítására szóló javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 183/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja „A vizuális
kultúra elmélete az üzleti életben orosz nyelven
(ea.+gyak.)” az SZTE hallgatói által szabadon
választható (ESZV) kurzus indítására szóló
javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 184/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja „Titkári
ismeretek orosz nyelven (ea.+gyak.)” az SZTE
hallgatói által szabadon választható (ESZV)
kurzus indítására szóló javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 185/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja az „Orosz
nyelv kezdõknek (A1)-üzleti nyelvi szakszókinccsel 1.” az SZTE hallgatói által szabadon
választható (ESZV) kurzus indítására szóló
javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 186/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja az „Orosz
nyelv kezdõknek (A1)-üzleti nyelvi szakszókinccsel 2.” az SZTE hallgatói által szabadon
választható (ESZV) kurzus indítására szóló
javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 187/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
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A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 176/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
a „Magyarország a társadalom-, politika-,
és gazdaságtörténet tükrében. Országismeret
orosz nyelven” az SZTE hallgatói által szabadon
választható (ESZV) kurzus indítására szóló
javaslatot.

Határozatok

0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
az „Orosz nyelv kezdõknek (A1)-üzleti nyelvi
szakszókinccsel 3.” az SZTE hallgatói által
szabadon választható (ESZV) kurzus indítására szóló javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 188/2018. (VII. 10.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja az „Orosz
nyelv kezdõknek (A1)-üzleti nyelvi szakszókinccsel 4.” az SZTE hallgatói által szabadon
választható (ESZV) kurzus indítására szóló
javaslatot.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ
GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR TANÁCSÁNAK
2018. OKTÓBER 04. NAPJÁN TARTOTT
ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 189/2018. (X. 04.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja a napirendi
pontok módosítását.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 190/2018. (X. 04.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja a jegyzõkönyvi hitelesítõket.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 191/2018. (X. 04.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja a 4. napirendhez tartozó szavazatszámláló bizottság tagjait.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 192/2018. (X. 04.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal támogatja Dr. Bakti
Mária intézetvezetõi megbízatását 2018. november 1-tõl 2022. június 30-ig az Alkalmazott
Humántudományi Intézet vezetésére.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 193/2018. (X. 04.)
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KT. sz. HATÁROZATÁVAL 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a JGYPK
Kari ügyrend 1. melléklet Organogram módosításra (a Felnõttképzési Intézet, a Szakképzési,
Távoktatási és Továbbképzési Központ nevének
megváltoztatására és a Gyógypedagógusképzõ Intézethez tartozó 2 szervezeti egység
(Mentorháló Szolgáltató és Kutató Központ
és Gyógypedagógiai Mentoráló és Szolgáltató
Központ) összevonására) tett javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 194/2018. (X. 04.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja a kari
Tudományos Diákköri Bizottság új elnökére
tett javaslatot dr. Fizel Natasa egyetemi
adjunktus személyében.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 195/2018. (X. 04.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás titkos szavazattal támogatja
dr. Döbör András dékán szenátusi tagságának
megerõsítését a dékáni mandátum végéig.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 196/2018. (X. 04.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL megválasztotta a dékán
szenátusi póttagjait:

– Prof. Dr. Drahota-Szabó Erzsébet általános
és tudományos dékánhelyettest 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás titkos szavazattal,
– Dr. Jancsák Csaba oktatási dékánhelyettest
(16 érvényes, 1 érvénytelen) 16 igen, 0 nem,
0 tartózkodás titkos szavazattal,
– Prof. Dr. Rácz Lajos nemzetközi ügyekért
és innovációért felelõs dékánhelyettest
(15 érvényes, 2 érvénytelen) 15 igen, 0 nem,
0 tartózkodás titkos szavazattal.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 197/2018. (X. 04.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja a Dr. Juhász
Anna Környezet-toxikológiai Kutató Mûhely laboratóriumi egység elnevezésre tett javaslatot.

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 199/2018. (X. 04.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja a költségtérítés összegére tett javaslatot a 2019/2020-as
tanév 1. félévben tanulmányaikat megkezdõ
hallgatók részére.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 200/2018. (X. 04.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a Kézmûves
tárgykultúra BA szak indítására szóló szándéknyilatkozatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 201/2018. (X. 04.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a Szaktárgyak oktatása idegen nyelven szakirányú
továbbképzési szak hálótervének módosítását
a szakfelelõs javaslata alapján.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 202/2018. (X. 04.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
a Zenekultúra BA szak hálótervének módosítását a szakfelelõs javaslata alapján.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 203/2018. (X. 04.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
a Nyelv- és beszédfejlesztõ területen pedagógus szakvizsgára felkészítõ szakirányú
továbbképzési szak hálótervének módosítását
a szakfelelõs javaslata alapján.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 204/2018. (X. 04.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja

az „Egészség és média” ESZV kurzus meghirdetésére szóló javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 205/2018. (X. 04.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja az „Health
and the media” ESZV kurzus meghirdetésére
szóló javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 206/2018. (X. 04.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja
az „Családszociológia” ESZV kurzus meghirdetésére szóló javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 207/2018. (X. 04.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a Designés mûvészetmenedzsment MA mesterképzési
szak indításához kapcsolódó együttmûködési
megállapodás-tervezetet az SZTE BTK és
az SZTE JGYPK között.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 208/2018. (X. 04.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a Musical
színész szakirányú továbbképzési szak alapítására tett javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 209/2018. (X. 04.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a Musical
színész szakirányú továbbképzési szak szakindítására tett javaslatot.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 210/2018. (X. 04.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a Kar
tudományos és mûvészeti tevékenységét
támogató pályázat kereteinek elosztási
szabályzatára tett javaslatot.
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A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar Tanácsa 198/2018. (X. 04.)
KT. sz. HATÁROZATÁVAL 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja a kar
új arculati kézikönyvére tett javaslatot.

Kari hírek

90 ÉVE SZEGEDEN
Megemlékezés és tudományos konferenciák
2018-ban ünnepli a Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar fennállásának 145., fõiskolai
rangjának 100., illetve Szegedre kerülésének 90. évfordulóját. Ezért 2017-ben a kar
vezetése jubileumi tanévnek nyilvánította a 2018/2019-es tanévet, melynek központi rendezvénye a kétnapos megemlékezés és konferenciasorozat volt 90 éve Szegeden címmel.
90 év nagyon hosszú idõ, mondhatni egy emberöltõnyi. Mégis ennyi ideje áll a Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar a pedagógusképzés szolgálatában Szegeden, mely idõ alatt rengeteg
minden történt. Klebelsberg Kuno kultuszminiszter reformjainak köszönhetõen
1928-ban Szegedre került az akkori tanárképzés. A kultuszminiszter egységesítette
a polgári iskolai tanárképzést, képzési
idejét négy évre emelte, s összekapcsolta az egyetemi képzéssel. Így válhatott
az 1920-as évekre
Szeged igazi diákvárossá. 1948-ban
az intézmény pedagógiai fõiskolává
vált, majd 1964-re
kialakult a négyéves, kétszakos
képzés. Az intézmény 1973-ban, a tanárképzés centenáriuma
alkalmából vette fel a szegedi költõ nevét.
Ezeken kívül bõvült és színesedett a képzési
kínálat, új épületekbe költözött (Hattyas utcai
épületek) a fõiskola, és még nagyobb hangsúlyt
fektettek a gyakorlati oktatásra. De ami változatlan maradt, az a kivételes oktató–hallgató
viszony, valamint az itt oktatók, dolgozók és tanulók lelkesedése, elkötelezettsége.
A Juhász Gyula Pedagógusképzõ
Kar igyekszik megõrizni jogelõdje
hagyományait, illetve azokat továbbadva megújulni, tisztelegve az egykori oktatók és hallgatók elõtt.
Ennek a 90 évnek, a kar múltjának
és az elõzõ generációknak emléket
állítva rendezték meg 2018. november 15-én és 16-án e központi
rendezvényt.
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A rendezvény elsõ napjának megnyitóján
dr. Döbör András, karunk dékánja köszöntötte
a jelenlévõket, majd elmondta, hogy a jubileumi
tanév során olyan rendezvényeket, eseményeket kívántak szervezni, amelyek méltóképpen
állítanak emléket a kar korábbi generációnak és a múltnak.
Hangsúlyozta, hogy a fejlõdés
mellett mennyire fontos a hagyományok és az értékek
tisztelete. A kar küldetése
továbbra is a pedagógusképzés szolgálata, azon értékek
mentén, melyek mindig is jellemezték az intézményt, illetve a gyakorlati oktatás megõrzése, valamint a kiváló
hallgató–oktató kapcsolat megtartása.
Az egyetem vezetése nevében köszöntõt mondott dr. Zakar Péter, a Szegedi
Tudományegyetem nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese is. A rektorhelyettes
úr kitért arra, hogy a Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Magyarország egyik legmeghatározóbb pedagógusképzõ intézménye. A JGYPK-n
szerzett emlékeit, élményeit felidézve elmondta,
milyen fontos szerepet játszott az életében a kar.
Beszéde végén további 90, sikerekben gazdag
évet kívánt az intézménynek.

Prof. Dr. Békési Imre, a Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar korábbi fõigazgatója
Az integráció fõbb lépései Szegeden címmel
mondott néhány gondolatot karunk és az egyetem történetérõl.
A megnyitót követõen prof. dr. Romsics Ignác:
A Horthy-korszak oktatásügye címû díszelõadását hallhatták a jelenlevõk. Romsics Ignác
történész professzor a Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagja, a Horthykorszak kiváló kutatója, pályafutatását
az intézményben kezdte, itt szerezte
elsõ diplomáját magyar–történelem
szakon.
Ezután a JGYTV a kar történetérõl
szóló, ünnepségre készült kisfilmjét
tekinthették meg a rendezvény résztvevõi, melyben a kar mellett bemutatták a Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolát is.
Dr. Döbör András dékán átadta a kartörténeti
kiállítást és a tankönyvmúzeumot is. Az állandó kiállításon helyet kaptak azok az emlékek,
tárgyak, amelyek a leginkább jellemzik az intézmény 145 éves történetét, a fordulópontokat
kiemelve. Megnyitották a Tankönyvmúzeumot is,
melynek állománya a Tudástár könyvtárának
részét képezi, és ezáltal a gyûjtemény kutatható vált.
Késõbb Klebelsberg Kuno emléktáblájának
koszorúzása következett az elõcsarnokban,
ahol T. Molnár Gizella közkapcsolati dékánhelyettes emlékezett meg beszédében a miniszter érdemeirõl, szegedi fejlesztéseirõl.
A koszorúkat a dékán úr, illetve Szilágyi Ádám,
a Hallgatói Önkormányzat alelnöke helyezte el.
Ezt követõen az SZTE JGYPK ATTI Környezetbiológia és Környezeti Nevelés Tanszék
Környezet-toxikológiai Kutató Mûhelyének
Laboratóriumi egységének névadó ünnepsége
következett. Az egység elnyerte a TÜV Rheinland
InterCert Partner Vizsgáló Laboratórium

– Módszerek – eszközök –
lehetõségek (Módszertani
szekció), melynek elnöke dr. Farkas Zsuzsanna
tanszékvezetõ fõiskolai tanár;
– Változásban – Képzések és kutatások a karon
régen és ma, elnöke habil. dr. Tarkó Klára
intézetvezetõ fõiskolai tanár;
– Munkaiskola – A gyakorlóiskola szekciója,
melynek szekcióelnöke Bácsi János igazgató volt.
A megemlékezés és konferencia elsõ napja
kamarahangversennyel és fogadással zárult
az egyetem Rektori Hivatalának Díszteremben.
A hangversenyen prof. dr. Pukánszky Béla
(gordonka) és Dombiné dr. Kemény Erzsébet
(zongora) zenéltek.
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státuszt. A célfeladatának ellátását megalapozó
tudást és jó gyakorlatot, valamint a szakmai
és a gyakorlati tapasztalatokat dr. Juhász Anna
biológus, kutató adta át és fejlesztette. Tiszteletére róla nevezték el a laboratóriumi egységet.
Kora délután dr. Fizel Natasa A magyar polgári iskolai tanárképzés története (1868–1947)
címû könyvét (Gondolat, 2018) a szerzõ és beszélgetõpartnere, dr. Nóbik Attila mutatták be.
Szó esett a témaválasztásról, a kutatásokról,
valamint azok nehézségeirõl is. A szekcióülések elõtt felavatták az Eperjessy Kálmán
terem emléktábláját, ahol köszöntõt mondott
dr. Döbör András dékán. Eperjessy Kálmán
a Polgári Iskola Tanárképzõ Fõiskola egykori
igazgatója, a Pedagógiai fõiskola fõigazgatója,
történész, helytörténész, oktató volt karunk
jogelõd intézményében. Neki állít emléket
az Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai
Intézet a terem róla történõ
elnevezésével.
A délután folyamán változatos témában folytak a szekcióülések:

Kari hírek

A rendezvény második napja a neveléstörténeté volt. A kar és a SZAB Neveléstörténeti
Munkabizottsága közösen rendezték meg az évfordulóra azt a neveléstörténeti konferenciát,
amelyre a magyarországi nagy egyetemek
neveléstörténészeit hívták meg. A konferenciát
dr. Döbör András dékán és prof. dr. Zakar Péter,
a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi és
közkapcsolati rektorhelyettese nyitották meg
ünnepi beszédeikkel.
A megnyitót követõen plenáris elõadásokat
hallhattunk. Prof. Dr. Németh András (ELTE)
Pedagógusképzés, pedagógusprofesszió
– nemzetközi recepciós hatások és történeti
fejlõdésmodellek címmel, majd ezt követõen
prof. dr. Pukánszky Béla (SZTE) Paradigmatikus
viták a magyar középfokú tanárképzés történetében címmel tartott elõadást.
Még a délelõtt folyamán elkezdõdtek a szekcióülések, amelyek ebéd után is folytatódtak.
A hat különbözõ szekció helyszíne az újonnan
átadott Tankönyvmúzeum, valamint az 1051-es
terem voltak.
A Kar vezetése bízik abban, hogy méltóképpen sikerült emléket állítani az intézmény
múltjának és korábbi generációinak, valamint
abban, hogy az elkövetkezendõ években a kar
oktatói, hallgatói továbbviszik és továbbadják
ezeket a hagyományokat és az emlékeket.
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A JUBILEUMI TANÉV TOVÁBBI PROGRAMJAI
2018. szeptember 10. Mûhely a két tanítási
nyelvû oktatásról
2018. szeptember 15. Kulturális Örökségnapi
séta Szegeden: A tanárképzés emlékhelyei
2018. szeptember 28. Kutatók Éjszakája Iskolatörténeti források bûvöletében
2018. október 3. SZTE Szabadegyetem elõadássorozat: Dr. Fizel Natasa: Együttmûködés.
Együttmûködés vagy versengés? – A szegedi
tanárképzõ fõiskola és az egyetem kapcsolata
a tanárképzés területén
2018. október 8–9. Nemzetközi konferencia
és hangverseny
2018. október 9. Blickpunkt 2017 vándorkiállítás
megnyitó
2018. október 18–20. Magyar Szociológiai
Társaság Vándorgyûlés
2018. október 19. Beszéd- és nyelvelemzõ
szoftverek a versenyképességért és az esélyegyenlõségért
2018. október 25. 70. Jubileumi Kiállítás és
katalógus bemutatása
2018. november 7. Elõadóülés a Magyar
Tudomány Hónapja alkalmából
2018. november 12. A gyógypedagógia kincsestárra – Regionális szakmai konferencia
2018. november 14. Mûvészeti nevelés,
mûvészetre nevelés nemzetközi konferencia
2018. november 15–16. Kari központi jubileumi
konferencia és ünnepség, kiállítás
2018. november 22. A nem kognitív készségek
fejlesztése a munkaerõpiaci igények tükrében
(konferencia)
2018. november 30. A Kulturális Örökség Európai Éve konferencia és workshop A Kulturális Örökség Európai Éve és a Magyar Tudomány Hónapja rendezvényeihez kapcsolódva
2019. március. Könyvbemutató (Angol és német
nyelvû szakmai-tudományos kiadvány a Juhász
Gyula Kiadó gondozásában)
2019. április. Közmûvelõdési Konferencia
2019. május. Nemzetközi konferencia az orosz
szakos képzés 70. évfordulóján. Innovatív módszerek az interkulturális kommunikációban
2019. május. A Jubileumi Tanév zárása: A jubileumi kartörténeti konferencia szerkesztett
anyagának/kötetének bemutatása
(Részletek a kari honlapon: http://www.jgypk.uszeged.hu Friss hírek menüpontban)

A Szegedi Tudományegyetem együttmûködési megállapodást írt alá a Három Királyfi,
Három Királylány Mozgalommal. Az együttmûködés fõ célja a családbarát szemlélet
elmélyítése az egyetemen. A már most is mûködõ kezdeményezések mellett a jövõben
kiterjedhet ez az oktatás, képzés, a kutatás és a családbarát intézkedések területére
is mind a munkavállalók, mind a diákok irányába.
A 2018. október 18-án a Magyar Tudományos
Akadémián tartott Mozgalom a családok megszületéséért konferencián aláírt megállapodást
a Szegedi Tudományegyetemen túl az Óbudai
Egyetem és a gyõri Széchényi István Egyetem
is megkötötte. A konferenciát Novák Katalin
család- és ifjúságügyért felelõs államtitkár
nyitotta meg.
A tanácskozáson a Szegedi Tudományegyetemet Zakar Péter nemzetközi és közkapcsolati
rektorhelyettes és Jancsák Csaba, az SZTE
Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar oktatási
dékánhelyettese képviselte, akik az együttmûködés létrejöttén bábáskodtak. Zakar Péter
rektorhelyettes beszédében elmondta, hogy
a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom
jó példája annak, hogy egy kanál mézzel többet
lehet elérni, mint egy hordó ecettel. Ez a megállapodás lehetõséget ad a családbarát kérdések áttekintésére.

– Egyetemünkön már számos baba-mama szoba
mûködik, több, családokat is érintõ rendezvényre kerül sor, de most még egy út elején vagyunk.
Az egyik fontos cél például, hogy az egyetemi
szünetek összhangba kerüljenek a közoktatási

szünetekkel, ezzel is segítve, hogy az egyetem
munkatársai a családjukkal együtt lehessenek
– fogalmazott Zakar Péter rektorhelyettes.
Az SZTE megbízott kapcsolattartója, Jancsák
Csaba dékánhelyettes elmondta: „Az SZTE
társadalmi felelõsségvállalása okán olyan
21. századi kihívásokra is válaszokat keres
és szerepeket vállal, mint a közösségek és
a család intézményének, valamint ezek értékének erõsítése és támogatása. Ennek keretében a következõ idõszakban a Három Királyfi,
Három Királylány Mozgalom támogatásával
a JGYPK gondozásában az egyetem bármely
hallgatója által szabadon felvehetõ kurzusokat
indítunk a párkapcsolattal és a családi élettel
összefüggõ tematikákban. Ugyanakkor Családi
életre nevelés címmel pedagógus-továbbképzést
dolgozunk ki, illetve egy olyan ismeretterjesztõ
elõadássorozatot szervezünk, amely a családdal
és a gyermekvállalással kapcsolatos szemléletformálás üzeneteit hordozza. Fontos hangsúlyozni, hogy az SZTE szerepvállalása Rovó
László rektor úr és Fendler Judit kancellár
asszony értõ támogatásával a JGYPK 90 éves
hagyományainak talaján áll, és mindez hozzájárul a leendõ értelmiségi generációk értéktelített neveléséhez.”

A Családbarát Felsõoktatás együttmûködés aláírása az MTA Székházában
(balról jobbra: Jancsák Csaba dékánhelyettes, Zakar Péter rektorhelyettes, Skrabski Fruzsina elnök,
Három Királyfi Három Királylány Mozgalom, Engler Ágnes felsõoktatási programigazgató)
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A JGYPK SZEREPVÁLLALÁSA
A CSALÁDBARÁT FELSÕOKTATÁS MOZGALOMBAN

Kari hírek

ROADSHOW ÖSSZEFOGLALÓK
Mint minden évben, így 2018-ban sem maradhattak el a kar életének egyik legnagyobb
eseményei: a roadshow-k, azaz a beiskolázási körutak. Az ország több, valamint egy
szabadkai középiskolájában képviseltük a kart, hogy tájékoztatást, információt nyújtsunk
az érdeklõdõknek a szakokról, a felvételi követelményekrõl, vagy magáról az egyetemrõl
és/vagy karról, illetve a hallgatói életrõl. A roadshow-knak köszönhetõen így olyan távoli
helyen élõ diákok is, mint többek között Bácsalmás, Baja vagy éppen Kiskunhalas,
személyesen is feltehették kérdéseiket a kari képviselõknek, beszélgethettek velük
a bennük felmerülõ kétségeikrõl, félelmekrõl, vagy éppen megerõsíthették az örömteli
események iránti várakozásukat.
Az idén október 25-én a beiskolázási körúton ezúttal Szentesre, a Horváth Mihály Gimnáziumba
vezetett a kari képviselõk útja, ahol a szokásoknak megfelelõen az SZTE karai standok
mögött várták az érdeklõdõket. A diákok a szünetekben tudták feltenni kérdéseiket, az órák
alatt erre nem volt lehetõségük, így mindenki
igyekezett a lehetõ legtöbb információt átadni
számukra vagy elérhetõséget megadni, ahol
a késõbb felmerülõ kérdéseiket fel tudják még
tenni. Csak a Juhász Gyula Pedagógusképzõ
Kar standjánál a kétszer 15 perces szünetben
5-6 diák is érdeklõdött, kérdéseket tettek fel,
illetve többen, akik bizonytalanok voltak, minden
kartól gyûjtöttek be szórólapot. A következõ
napon, október 26-án a szolnoki Verseghy Ferenc
Gimnáziumba látogattak el a kari képviselõk.
Ezt követõen november 5-én a kecskeméti
Bolyai János Gimnáziumba vezetett a következõ út, ahol a diákok már nemcsak a szünetekben,
hanem a végzõs diákok az órák alatt is tudtak
hozzánk fordulni kérdéseikkel. A hozzávetõlegesen 7-8 diák érdeklõdõnek több ideje
volt a képviselõkkel beszélgetni. Hasonlóan
az elõzõhöz, november 6-án, 8-án és 9-én
a makói József Attila Gimnáziumba, a békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégiumba, valamint a kiskunhalasi Bibó István
Gimnáziumba vezetett a kari képviselõk útja.
A következõ két állomás november 10-én
és 12-én a hódmezõvásárhelyi Bethlen Gábor
Református Gimnázium, illetve a Németh
László Gimnázium és Általános Iskola volt.
Az elõbb említett gimnázium esetében egy
külön terembe vonultak be a karok, ahol
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lehetõségük volt felépíteni a standokat. A diákok
itt is nemcsak a szünetekben, hanem a tanítási órák alatt is tudtak hozzánk fordulni kérdéseikkel. A második helyszínen az aulában
foglaltunk helyett, és az érdeklõdõknek csak
a szünetek alatt volt lehetõségük a képviselõkkel beszélgetni. Tekintettel arra, hogy Szeged
és Hódmezõvásárhely egészen közel helyezkednek el egymáshoz, a két gimnáziumban többen
is érdeklõdtek a kar után. Ugyanakkor mivel
a Bethlen Gimnáziumban a tanórák alatt is
tudtak hozzánk fordulni kérdéseikkel a diákok,
így több idõ jutott arra, hogy a felvételi követelményekrõl vagy a hallgatói életrõl tudjunk
„mesélni” nekik, ahogyan arra õk kértek minket.
November 15-én Kiskunfélegyházára, a Móra
Ferenc Gimnáziumba látogattunk el, majd a következõ napon, november 16-án Kalocsán a Szent
István Gimnázium volt a következõ állomás.
Mindig speciális eset, amikor Szabadkára
vezet a roadshow-k útja, hiszen az érettségi
követelmények, illetve lehetõségek mások
a Vajdaságban, mint nálunk. Ennek okán mindig
nagy központi elõadással indulnak a tájékoztatók,
mely után a diákoknak lehetõségük nyílik a fennmaradó 1-1,5 órában a képviselõkkel is beszélgetni. Szabadkán nagy érdeklõdést mutattak
karunk iránt, hozzávetõlegesen 10-15 diák,
többségük a gyógypedagógia, közösségszervezõ,
óvodapedagógia, tanító és könyvtárostanár
szakról kérdezett. Emellett még az edzõ, sportés rekreáció, illetve elvétve a nyelvi szakok
után is érdeklõdtek.
A novemberi roadshow-k utolsó állomása
november 21-én Szarvason a Vajda Péter

specifikus kérdésekkel fordultak felénk). A bajai
gimnáziumban a karok az elsõ emeleti folyosón
kaptak helyet, ahol a diákok a szünetek alatt
folyamatosan tudtak a hallgatókhoz fordulni
kérdéseikkel. A diákok többsége leginkább
a GTK után mutatott érdeklõdést, és csupán
elvétve a többi kar iránt, így összesen csak
4-5 diák jött oda a JGYP kari képviselõkhöz.
A kar utolsó állomásán, a bácsalmási gimnáziumban az SZTE karait az elsõ emeleti folyosón helyezték el. A JGYPK iránt csak elenyészõ
szám, mindössze 2-3 fõ mutatott érdeklõdést,
a diákok többségének a figyelmét az SZTE
Karrier Iroda, valamint a pályaorientációs
kérdõív/tanácsadás keltette fel.
Fontos esemény volt a november 23-án megrendezett kari Nyílt Nap az SZTE JGYPK fõépület dísztermében, valamint november 29-én
az SZTE Nyílt Nap a József Attila Tanulmányi
és Információs Központban. Mindkét eseményre
több száz diák és szülõ látogatott el. Mindkét
eseményen egyórás központi tájékoztatót hallgathattak meg, utána kollégáink személyesen
tájékoztatták az érdeklõdõket.
2018-ban az alábbi helyekre látogatott el a kar:

október 25.

Szentes

Horváth Mihály Gimnázium

október 26.

Szolnok

Verseghy Ferenc Gimnázium

november 5.

Kecskemét

Kecskeméti Bolyai János Gimnázium

november 6.

Makó

József Attila Gimnázium

november 8.

Békéscsaba

Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

november 9.

Kiskunhalas

Bibó István Gimnázium

november 10.

Hódmezõvásárhely Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium

november 12.

Hódmezõvásárhely Németh László Gimnázium, Általános Iskola

november 13.

Szabadka

Kodolányi József Tehetséggondozó Gimnázium

november 15.

Kiskunfélegyháza

Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium

november 16.

Kalocsa

Szent István Gimnázium

november 21.

Szarvas

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium

november 23.

Kari Nyílt Nap

SZTE JGYPK fõépület, díszterem

november 29.

SZTE Nyílt Nap

József Attila Tanulmányi és Információs Központ

december 1.

Kiskunhalas

KRK Szilády Áron Gimnázium és Kollégium

december 3.

Baja

III. Béla Gimnázium

december 10.

Bácsalmás

Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola
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Evangélikus Gimnázium volt, ahol a legtöbb
gimnáziumhoz hasonlóan a diákok szünetekben
tudtak hozzánk fordulni kérdéseikkel. Körülbelül 5-6 diák mutatott érdeklõdést karunk iránt.
Az év utolsó honapjára már csak három állomás maradt: december 1-jén a kiskunhalasi
KRK Szilárdy Áron Gimnázium és Kollégium,
december 3-án a bajai III. Béla Gimnázium
és december 10-én a bácsalmási Hunyadi János
Gimnázium és Szakiskola. Az elõbb említett
intézményben a megjelent karok mindegyikét mentorpedagógus segítette, õ küldte be
az osztályokat. A karok képviselõi különkülön termekbe vonultak el, ahol beszélgetõs elõadásokat tartottak elõször a végzõs,
majd 10–11-es osztályoknak. Az elsõ körben,
tekintettel arra, hogy végzõs csoportról volt szó,
nagyobb volt az érdeklõdés, a diákok folyamatosan kérdeztek. Leginkább a felvételirõl,
a Neptunról, ösztöndíjakról, valamint a kollégiumi lehetõségekrõl. A második csoportban
szintén hasonló témaköröket jártunk végig,
kiegészítve még az érdeklõdési körüknek megfelelõen az egyes szakok leírásaival (az elsõ
csoportban erre nem volt szükség, mert nagyon

Intézeti,hírek
Intézeti
tanszéki hírek

AZ INTÉZETEK HÍREI 2018-BAN
ALKALMAZOTT HUMÁNTUDOMÁNYI INTÉZET
Szeptember 10. A Modern Nyelvek és Kultúrák
Tanszék Angol Szakcsoportjának CLIL/Két
(tanítási) nyelvûség kutatócsoportja megrendezte a Jó gyakorlatok a két tanítási nyelvû
oktatásban címû mûhelyét. A rendezvénynek
két célja volt: egyrészt nemzetközi kapcsolataink ápolása, másrészt a régió két tanítási
nyelvû iskoláiban szaktárgyukat idegen nyelven
oktató tanárok számára fórum és jó gyakorlatok
cseréjének biztosítása. Prof. dr. Drahota-Szabó
Erzsébet dékánhelyettes megnyitója után partnerünk, a Pädagogische Hochschule Tirol,
Innsbruck oktatója, Christine Lechner tartott
elõadást Jó gyakorlatok a két tanítási nyelvû
oktatásban Ausztriában címmel.
A program második felében gyakorló tanárok tartottak mûhelybeszélgetést az alábbi
három témában:
1. Jó gyakorlatok a történelem idegen nyelven
történõ oktatásában. Vezette: Németh Éva,
Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest
2. Jó gyakorlatok a biológia idegen nyelven történõ oktatásában. Vezette: dr. Fekete Sándor,
Török Ignác Gimnázium, Gödöllõ
3. Jó gyakorlatok az általános iskolai két tanítási nyelvû oktatásban. Vezette: dr. Ezumahné
Németh Györgyi.
Október 19. A Beszéd- és nyelvelemzõ szoftverek
a versenyképességért és az esélyegyenlõségért,
HunCLARIN korpuszok és nyelvtechnológiai
eszközök a bölcsészet- és társadalomtudományokban címû rendezvény célja az volt,
hogy a nyelvészettel, illetve a bölcsészet- és
társadalomtudományokkal foglalkozó hallgatók,
oktatók és kutatók körében népszerûsítse
a számítógépes eszközökkel (korpuszok,
lekérdezõ eszközök, elemzõszoftverek stb.)
történõ kutatást. A konferencián olyan elismert oktatók és kutatók tartottak elõadást,
akik gyakran egyúttal az általuk bemutatott
eszközök megalkotói, illetve haladó szintû
felhasználói is. A MaxQDA tartalomelemzõ
szoftvert felhasználóként dr. Juhász Valéria
mutatta be. A rendezvény fõ szervezõje: Erdei
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Tamás. A rendezvényrõl absztraktkötet jelent
meg (szerkesztõk: Sulyok Hedvig – Juhász
Valéria – Erdei Tamás): http://www.jgypk.hu/
tanszek/alknyelv/wp-content/uploads/2018/09/
%C3%96sszefoglal%C3%B3k_Besz%C3%A9d_
%C3%A9s_nyelvelemz%C5%91_szoftverek.pdf;
a bemutatott elõadások szerkesztett változatából pedig tanulmánykötet készül.
November. Az SZTE JGYPK Gyógypedagógusképzõ Intézete 7. alkalommal szervezte meg
a Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira címû regionális gyógypedagógiai
szakmai konferenciát, melynek helyszíne
a Szent-Györgyi Albert Agora volt. A rendezvényen dr. Juhász Valéria és Radics Márta tréning típusú interaktív foglalkozással szerepelt,
címe: A beszédértés, a hallás utáni szövegértés, a hallási figyelem fejlesztése játékosan.

November 14–17. Az ENGaGe-projekt (2017-1HU01-KA201-035955) harmadik partnertalálkozóját rendezte meg Varsóban. A nemzetközi projekt a Miskolci Egyetem vezetésével
olyan digitális tananyagot készít német és
angol nyelven, amelyet speciálisan diszlexiás
tanulók részére terveznek. A projekt fõ koordinátora a Miskolci Egyetem Angol és Német
Tanszéke. A projekt vezetõje Magnuczné
dr. Godó Ágnes. A fejlesztésben részt vesz
a Lancasteri Egyetem (prof. dr. Kormos Judit
szakértõ vezetésével), a Masaryk Egyetem
(prof. dr. Vera Janíková vezetésével), a Varsói
Egyetem ( prof. dr. Przemyslaw Gebal vezetésével) és a Szegedi Tudományegyetem
v

November 22. Az MTA SZAB Állampolgári
Kompetenciák Munkabizottsága, az SZTE JGYPK
Szakképzési, Felnõttképzési és Továbbképzési
Intézete és az SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke közös szervezésében
megrendezték a Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz tartozó, A nem kognitív készségek
fejlesztése a munkaerõpiaci igények tükrében
címû konferenciát. A tanszékrõl dr. Juhász
Valéria Radics Mártával mutatott be kooperatív
és kompetitív (társas)játékokat a szocioemocionális nevelés szolgálatában.
November 28. Megrendezték a Modern Nyelvek
és Kultúrák Tanszék tanszéki szemináriumát.
A szeminárium rendhagyónak számít, mivel
ez alkalommal egy tanító BA szakos hallgató,
Treznay Ingrid volt az elõadónk, aki Angol
nyelvtanítás zenei eszközökkel címmel tartott elõadást.
November 30. Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben
címmel tartott hallgatói konferenciát a Magyar
és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. Az összejövetelen az alkalmazott nyelvész, valamint
a nyelv- és beszédfejlesztõ szakvizsgás hallgatók
mutatták be azokat a kutatásaikat, amelyek iránt
– munkájukból vagy a jövõbeli kutatói terveikbõl adódóan – mélyebb elkötelezõdést éreznek.
Az elõadások rendkívül széles tematikát
öleltek fel: szóba kerültek a rendõri munka
során megjelenõ különbözõ kommunikációs
kihívások; az óvodások orientációs képességei
és az olvasási nehézségek közötti kapcsolat
milyensége; volt, aki a Waldorf-iskola kommunikációs tereiben tapasztalható fiú–leány,
tanár–diák megszólalási arányok tipikus
oktatási környezetben történõ eltérõ voltáról,
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November 8–10. Dr. Juhász Valéria és Radics
Márta: A szókincs nagysága az olvasási, szövegértési és tanulási képességek tükrében címû
elõadása a XVIII. Országos Neveléstudományi
Konferencia Együttmûködések és innovációk
a logopédiában címû szimpóziumán.

( dr. Juhász Valéria vezetésével). A varsói
találkozón a résztvevõk egyeztették a fejlesztés elméleti hátteréhez illesztett gyakorlati
megvalósulás lehetõségeit, illetve nehézségeit.
A tananyagban a témakörök szerint rendezett
modulokat a Screenager felületén digitalizálják,
majd a tananyagot közoktatásban tanító kollégák segítségével 10–14 éves életkorú gyerekekkel kipróbáltatják, és a tapasztalatok után
készre fejlesztik. A legközelebbi találkozó
2019 júniusában Lancasterben lesz.

Intézeti hírek

illetve ennek feltételezhetõ okairól beszélt.
Érdekes elõadás volt a 6–10 évesek komplex
képességfejlesztésének lehetõségeit taglaló
referátum is, s komoly, megalapozott munka
áll a magyar Zarathustra-fordítások (bizonyos
locusainak) összevetõ elemzése hátterében.
Akadt, aki az azonos korú gyermekek háttérismereteinek különbözõ voltából fakadó szövegértési és -értelmezési nehézségek (és eltérések)
okait, illetve kezelésük lehetõségeit vázolta fel,
más a szó szerinti fordítás mint alapértelmezett
fordítási folyamat és stratégia problémáiról
adott számot. Érdeklõdést váltott ki az a hallgatói munka is, amely a 4–12 éves gyermekek
beszédfejlõdésében az egyensúly és a beszéd
kapcsolatát vizsgálta, a témaskálát pedig tovább színesítette a diskurzus- és társalgási
jelenségek elemzése a magyar trashkultúrában
– kognitív nyelvészeti keretben.
A konferenciát dr. Juhász Valéria és
Heraszika Viktória szervezte, a hallgatókat
felkészülését dr. Bakti Mária, dr. Basch Éva,
Erdei Tamás, dr. Juhász Valéria, Radics Márta
és dr. Sulyok Hedvig segítette.
A hallgatói konferencia anyagából absztraktés tanulmánykötet is jelenik meg.
November 27. A Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék vendége volt Bene Zoltán író,
aki Kreatív írás, alkotó olvasás címmel tartott
mûhelyfoglalkozást a téma iránt érdeklõdõ
oktatóknak és hallgatóknak. Az elõadó a bevezetésben eloszlatta azt a tévhitet, amely
szerint az elmúlt években jelentõsen megnövekedett volna az olvasók száma. Bene Zoltán
az egyik legnehezebb kérdésre is kitért: mitõl
válik egy írás irodalmi alkotássá? Válaszában
– a tehetség mellett – kiemelte a szándék,
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a hangoltság (amelyet ihletnek is neveznek)
és a megfigyelés, a nyitott figyelem jelentõségét,
hangsúlyozva, hogy a hétköznapi élet bármely
mozzanata válhat irodalmi alkotás témájává,
forrásává vagy alapanyagává.
November 15–16. Elsõ alkalommal szervezték
meg a Pelikon oktatásnyelvészeti konferenciát
az Eszterházy Károly Egyetemen. A konferencia
irányvonala ez évben A nyelv perspektívája
az oktatásban. Tanszékünkrõl Gaál Zsuzsanna
Középiskolások idegennyelv-tanulási stratégiái
a szövegalkotási készség kialakulásában címû
elõadásával szerepelt.

ALKALMAZOTT TÁRSADALOMISMERETI
ÉS KISEBBSÉGPOLITIKAI INTÉZET
Október 18–20. Az SZTE JGYPK és az MSZT
közös szervezésében rendezték meg a Magyar
Szociológiai Társaság Átrendezõdõ értékek
címû éves konferenciáját a JGYPK-n.
A háromnapos eseményt Csepeli György
professzor elõadása nyitotta meg, majd 11 szekcióban 35 elõadás keretében, valamint az MSZT
22 szakosztályának ülésén számos közremûködõ segítségével mutatták be az elmúlt
idõszak társadalomkutatási vizsgálódásainak
eredményeit. A programot pitching fórumok,
könyvbemutatók és egyéb események is színesítették. Az ország jelentõs társadalomtudósainak a közremûködésével létrejött konferencia
remek lehetõséget jelentett a szegedi kollégák
számára is a tudományos életben történõ
megmutatkozásra, valamint a hallgatóknak
is a szellemi elõrelépésre a legjelentõsebb
kutatók személyes meghallgatása révén.

2018. Megjelent Meggyesné Hosszu Tímea
Az idegennyelv-választás kérdése az enyhén
értelmi fogyatékos tanulók körében címû tanulmánya a Karlovitz János Tibor szerkesztette,
Elmélet és gyakorlat a neveléstudományok
és szakmódszertanok körébõl címû konferenciakötetben (Komárno: International Research
Institute; 117–125.).
November 15. A kar 90 éves jubileumi ünnepségsorozata keretében került sor az Alkalmazott
Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet
teremavatójára. A 1101-es tanterem mostantól
Eperjessy Kálmán nevét viseli. A történészprofesszor 1928-ban került karunkra, ahol közel
30 évig vezette a Történelem Tanszéket.
1945–1949 között a jogelõd Polgári Iskolai Tanárképzõ Fõiskola igazgatója, majd a Pedagógiai
Fõiskola fõigazgatója volt. A teremavató ünnepségen dr. Döbör András dékán úr köszöntõje
után intézetünk oktatója, dr. Miklós Péter,
az Emlékpont Múzeum igazgatója mutatta be
Eperjessy Kálmán szakmai életútját. Kiemelte
a professzor hallgatóbarát szemléletét és elévülhetetlen érdemeit a Történelem Tanszéken
folyó helytörténet-kutatás és -oktatás megalapozásában. Hallgatói részrõl Szitás Péter
TDK kutatási témájából, a tömegmédia manipuláció új jelenségeirõl tartott elõadást.

2018. Megjelent Meggyesné Hosszu Tímea Esélyt
nyújtunk vagy túlterheljük az enyhén értelmi
fogyatékos tanulókat a kötelezõ idegennyelvtanulással? címû tanulmánya a Gereben
Ferencné és Cserti-Szauer Csilla által szerkesztett GYÓGYPEDAGÓGIA – DIALÓGUSBAN.
2018. Megjelent Meggyesné Hosszu Tímea
Fogyatékossággal élõ gyermekek, fiatalok és
felnõttek egyéni megsegítésének lehetõségei
címû tanulmánya a Magyar Gyógypedagógusok
Egyesülete 46. Konferenciáján elhangzott
elõadásokból címû konferenciakötetben
(Budapest, MAGYE és ELTE BGGYK; 357–367.).
Január 14–15. A Štúrovoban (Szlovákia) megrendezett VI. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencián Meggyesné Hosszu Tímea,
az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képzõ Intézet
munkatársa Az idegennyelv-választás kérdése
az enyhén értelmi fogyatékos tanulók körében
címmel tartott elõadást, valamint a konferencián részt vett Tiszai Luca oktató is.
Január 24–27. A Magyar Pszichiátriai Társaság
Debrecenben megrendezett, A molekulától
a lélekig címû kongresszusán Köböl Erika
Együttmûködünk? Együtt mûködünk! címmel
elõadást tartott az állatasszisztált foglalkozások alkalmazásának feltételeirõl.
Március 4–18. Tiszai Luca Campus Mundi kutatói ösztöndíj keretében Gentben (Belgium)
az Institute for Psychoacoustics and Electronic
Music kutatócsoportnál járt tanulmányúton.
Március 5. Kelemen Márta, a Szegedi Tudományegyetem logopédusa a Logopédia Európai
Napja alkalmából elõadást tartott Tapasztalatok
a Linklater technikával, avagy a mesevilág
hangja címmel.
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GYÓGYPEDAGÓGUS-KÉPZÕ INTÉZET
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Március 22. Fazekasné dr. Fenyvesi Margit,
az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képzõ Intézet
munkatársa az ELTE BGGYK-n elõadást tartott
egy német ajkú Erasmus csoportnak: Fakten
und Hoffnungen. Der Integratio in Ungarn.
Március 23–24. Horváth Péter László, az SZTE
JGYPK Gyógypedagógus-képzõ Intézet oktatója részt vett az Universität Leipzig (Lipcse)
által rendezett, Fachtagung „Exklusive Teilhabe
am Arbeitsmarkt? Unterstützung durch Leichte
Sprache?” címû, könnyen érthetõ kommunikációval foglalkozó konferencián.
Április 2. Fazekasné dr. Fenyvesi Margit részt
vett a várpalotai Evangélikus Pedagógiai Intézet
Óvodai szekció szervezésében, továbbá elõadást
tartott Az elfogadás fázisai címmel.
Április 5. Dr. Nóbik Attila Educational Journals
and the Professionalization of Elementary
Teaching in Late 19th Century Hungary címmel
elõadást tartott a Quenn's University-n (Belfast)
megrendezett European Social Science History
elnevezésû konferencián.
Április 16. Radics Márta logopédus, az SZTE
JGYPK Gyógypedagógus-képzõ Intézet oktatója,
gyakorlati oktatói munkát segítõ munkatársa
A hang világnapja elnevezésû programot vezette hallgatók és külsõ érdeklõdõk számára.
A program részvevõi olyan játékokkal ismerkedhettek meg, amelyekben fontos szerepet
játszik az emberi hang, illetve fejleszti az auditív percepciót.
Április 20. A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány
(Budapest) által szervezett Youth 2 Youth társadalmi innovációs verseny döntõjében a Csány
Júlia, Nyúl Zsófi és Ótott Kovács Réka alkotta
hallgatói csapat (SZTE JGYPK Gyógypedagógusképzõ Intézet) teljesítményét a zsûri elsõ helyezéssel jutalmazta. Projektjükben azt mutatták be,
hogyan lehet a „Könnyen Érthetõ Kommunikáció”
speciális módszereit alkalmazva információt
nyújtani értelmi fogyatékos személyeknek az önálló életvezetés egyes témaköreirõl. Témavezetõjük Horváth Péter László.
Április 24. Molnár-Tóth Alinka, az SZTE JGYPK
Gyógypedagógus-képzõ Intézet oktatója Másság –
egyenlõség. Saját élmény szerzése különbözõ
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fogyatékosságok esetében címû szakmacsoportos továbbképzésen vett részt Szegeden
A beszédzavar leküzdésének lehetõségei a gyakorlatban címû elõadásával.
Április 25. Molnár-Tóth Alinka a szegedi
BölcsészFeszt-en (ÚNKP Konferencia Szeged)
A Boston Megnevezési Teszt magyar nyelvû
eredményeirõl címmel tartott elõadás.
Május 9. Molnár-Tóth Alinka a Megnevezési
feladathelyzetbõl nyert mintázatok értelmezése
kognitív nyelvészeti perspektívából címû doktori értekezésének mûhelyvitája.
Május 17. Az SZTE JGYPK Gyógypedagógusképzõ Intézete és az ÉFOÉSZ együttmûködési
megállapodást írt alá a könnyen érthetõ kommunikáció területén.
Május 23. Tiszai Luca, az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képzõ Intézet munkatársa PhD
fokozatot szerzett az egri EKE Doktori iskolában.
Május 24. Pukánszky Bélának, az SZTE JGYPK
Gyógypedagógus-képzõ Intézet vezetõjének
a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete – Hungarian Educational Research
Association emlékérmet adományozott, amelyet
Báthory Zoltántól vehetett át.
Május 24. Tiszai Luca, az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képzõ Intézet oktatója a II. Mûvészetpedagógiai Konferencián (MPK) elõadást tartott.
Május 26. Tiszai Luca, az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képzõ Intézet oktatója a II. ELTE
Workshop on Arts Education (EWAE) címû
konferencián angol nyelven elõadást tartott.
Június és július. Megjelent Molnár-Tóth Alinka,
az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képzõ Intézet
oktatójának két önálló tanulmánya:
1. Az afáziák definíciójának változása az idegtudományi eredmények tükrében. Argumentum
14: 97–109.
2. Fogalmi reprezentációk és jelentés.
Argumentum 14: 177–190.
Június 4. Horváth Péter László, az SZTE JGYPK
Gyógypedagógus-képzõ Intézet munkatársa

Június 10–13. Fazekasné dr. Fenyvesi Margit,
az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képzõ Intézet
munkatársa Erasmus oktatócsere program
keretében elõadást tartott: Die Lage der geistig
behinderten Menschen in Ungarn.
Június 16. Molnár-Tóth Alinka, az SZTE JGYPK
Gyógypedagógus-képzõ Intézet oktatója
Budapesten a Magyar Fonetikai, Foniátriai
és Logopédiai Társaság éves kongresszusán
A Boston Megnevezésû Teszt magyar nyelvû
eredményei – az egészséges és afáziás személyek teljesítményének összehasonlítása
címmel elõadást tartott.
Június 24–26. Fazekasné dr. Fenyvesi Margit,
az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képzõ Intézet
munkatársa a Szlovákiai Magyar nyelvû pedagógusok Egyesületnek Szervezete által megrendezett konferencián elõadást tartott Pelsõcön
A magatartászavar és kezelése címmel, Demõn
A DIFER programcsomagra épülõ fejlesztés
címmel, Rozsnyón A magatartászavar és
kezelése címmel.
Június 26–29. Az ELTE BGGYK-án megrendezett
XLVI. MAGYE Országos Szakmai Konferencián
az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képzõ Intézet
munkatársai az alábbi elõadásokat tartották:

– Meggyesné Hosszu Tímea: Esélyt nyújtunk vagy
túlterheljük az enyhén értelmi fogyatékos tanulókat a kötelezõ idegennyelv-tanulással?
– Köböl Erika – Mucsiné Erdei Mónika: Sajátos
nevelési igény = Sajátos értékelési igény?

Augusztus 21. Fazekasné dr. Fenyvesi Margit,
az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képzõ Intézet
munkatársa Nagykõrösön a Református Doktorok Kollégiuma által szervezett konferencián
elõadás tartott, melynek címe: A komplex
munkamemória fejlesztése.
Augusztus 29. – szeptember 1. Dr. Nóbik
Attila a Humboldt Egyetemen Doctors and/or
lecturers? History of education in Hungarian
higher education és „Journeys in the room.”
Teaching about nature without nature címmel
elõadást tartott, valamint szekcióelnöki teendõket is ellátott a ISCHE 40 Education and
Nature elnevezésû konferencián.
Szeptember. Az SZTE JGYPK Gyógypedagógusképzõ Intézet hallgatói, Csány Júlia, Nyúl Zsófi,
Ótott Kovács Réka az Új Nemzeti Kiválóság
Program keretében ösztöndíjat nyertek a könynyen érthetõ kommunikáció kutatására.
Szeptember 5–6. Prof. dr. Pukánszky Béla
a budapesti Wesley János Lelkészképzõ
Fõiskolán a Százötven éves Eötvös népoktatási
törvénye címû konferencián elõadást tartott,
melynek címe: A népoktatási törvény és a korabeli fogyatékosságügy.
Szeptember 10–11. Prof. dr. Pukánszky Béla
a Selye János Egyetem által Komarnoban
megrendezett X. Nemzetközi Konferencia teológiai szekciójában A magyar neveléstudomány
protestáns gyökerei címmel elõadást tartott.
A konferencián Tiszai Luca oktató is tartott
elõadást.

Június 29. Horváth Péter László, az SZTE JGYPK
Gyógypedagógus-képzõ Intézet munkatársa
Kaposváron a Magyar Gyógypedagógusok
Egyesülete konferenciáján elõadást tartott
a könnyen érthetõ kommunikációról.

Szeptember 12–14. Krausz Anita, az SZTE
JGYPK Gyógypedagógus-képzõ Intézet oktatója
a németországi potsdami egyetem EARLI SIG 15
konfernciáján Special Educational Needs
Elementary school students attitude towards
disability címmel tartott elõadást. A konferencia témája az inkluzív oktatás volt, melyben
a tanulók az oktatásban betöltött szerepére,
heterogenitására helyezõdött a hangsúly.

Augusztus 17. Prof. dr. Pukánszky Béla, az SZTE
JGYPK Gyógypedagógus-képzõ Intézet vezetõje
Magyar Érdemrend Tisztikereszt kitüntetést
kapott a Magyar Köztársasági Elnökétõl.

Szeptember 20–21. Prof. dr. Pukánszky Béla
elõadást tartott Prágában a J. A. Comenius
Országos Múzeum és Könyvtár, a Libereci
Mûszaki Egyetem és a Zürichi Oktatási Egyetem

– Fazekasné dr. Fenyvesi Margit: A kommunikáció fejlesztésének új útjai.
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a Nemzeti Pedagógus Kar konferenciáján elõadást tartott a könnyen érthetõ kommunikációról.

Intézeti hírek

által szervezett Neue Bildung und neue Schule
im neuen Europa – das Jahr 1918 und die Reform
der Bildung und Erziehung in der Zwischenkriegszeit elnevezésû, nemzetközi konferencián.
Az elõadás címe: Zoltán Kodály and the Life
Reform Movement.
Szeptember 27–28. Fazekasné dr. Fenyvesi
Margit, az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képzõ
Intézet munkatársa a Szlovákiai Magyar nyelvû
pedagógusok Egyesületnek Szervezete által
megrendezett konferencián elõadást tartott
Rimaszécsen A magatartászavar és kezelése
címmel, Tornalján A helyesírás készség alapú
fejlesztése címmel.
Október 3–5. Dr. Nóbik Attila, az SZTE JGYPK
Gyógypedagógus-képzõ Intézet munkatársa
1968 in the Hungarian Press címmel elõadást
tartott a Valanciai Egyetemen megrendezett
Globalizing the student rebellion in the long '68
elnevezésû konferencián.
Október 12. Fazekasné dr. Fenyvesi Margit,
az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képzõ Intézet
munkatársa az S.O.S. Gyermekfalu Országos
Szövetsége szervezésében Kecskeméten elõadást tartott A magatartászavar és kezelése
címmel.
Október 15. Dr. Nóbik Attila, az SZTE JGYPK
Gyógypedagógus-képzõ Intézet munkatársa
a Brunszvik Teréz Magyar Óvodapedagógusok
Egyesülete által szervezett Brunszvik Teréz
Emlékkonferencián Kishegyesen Változások
a gyermekkor megítélésében a 19. században
címmel tartott elõadást.
Október 27. Dr. Nóbik Attila, az SZTE JGYPK
Gyógypedagógus-képzõ Intézet munkatársa
sikerrel tartotta meg habilitációs elõadásait
az Eszterházi Károly Egyetem Neveléstudományi
Doktori Iskolájában Egerben.
Október 29–31. Horváth Péter László, az SZTE
JGYPK Gyógypedagógus-képzõ Intézet munkatársa részt vett a C.-Pirckheimer-Haus Akadémia
(Nürnberg) által szervezett, Bibel und Leichte
Sprache Theorie & Praxis – Austausch &
Vernetzung címû, könnyen érthetõ kommunikációval foglalkozó konferencián.
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Hegedûs Hanga, a Gyógypedagógus-képzõ
Intézet hallgatója a könnyen érthetõ kommunikációval összefüggõ kutatásával megnyerte
a helyi TDK fordulót.
November 8–10. Dr. Juhász Valéria Radics Mártával az Országos Neveléstudományi Konferencia
Együttmûködések és innovációk a logopédiában
szekciójában tartott elõadást, melynek címe:
A szókincs nagysága az olvasási, szövegértési
és tanulási képességek tükrében.
November 8–10. A Gyógypedagógus-képzõ
Intézet munkatárai részt vettek a Budapesten megrendezett ELTE PPK XVIII. Országos
Neveléstudományi Konferencián. Krausz Anita
elõadásának címe: Szakiskolában tanuló SNI
fiatalok fogyatékossággal kapcsolatos attitûdje,
mely a konferencia Fogyatékossággal kapcsolatos felfogásmódok, attitûdök szekciójában
került elõadásra. Dr. Magyar Adél és Meggyesné
Hosszu Tímea elõadásának címe: Az „Inkluzív
fejlesztõ szakpedagógia”megjelenése a Kárpátmedencei Felsõoktatási Térség-programban.
Fehérvári Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga
(szerk.): Kutatási sokszínûség, oktatási gyakorlat és együttmûködések. Absztraktkötet.
Meggyesné Hosszu Tímea elõadásának címe:
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók idegennyelv-tanulási motivációja az angol és a német
nyelv tükrében. Fehérvári Anikó, Széll Krisztián,
Misley Helga (szerk.): Kutatási sokszínûség,
oktatási gyakorlat és együttmûködések.
Absztraktkötet. Dr. Nóbik Attila elõadásának
címe címe: A tanítói pálya feminizációja
Magyarországon a dualizmus idõszakában
nemzetközi összehasonlításban. Pukánszky
Béla elõadásának címe címe: Német orvosok
pedagógiája a 19. század elsõ felében. Dr. Tiszai
Luca szintén elõadást tartott a konferencián.
November 12. Az SZTE JGYPK Gyógypedagógusképzõ Intézete hetedik alkalommal rendezte
meg a Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat
kihívásaira elnevezésû konferenciát Tóthné
Dr. Aszalai Anett fõiskolai docens és Porkolábné
Papp Zsuzsanna szervezésében. A program
az Emberi Erõforrások Minisztériuma – Szülõföld
Program támogatásával jött létre. A konferencia
a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula

November 22. Dr. Juhász Valéria és Radics
Márta a SZAB Állampolgári Kompetenciák
Munkabizottság konferenciáján elõadást tartott
A kooperatív és kompetitív (társas)játékok
a szocio-emocionális nevelés szolgálatában
címmel.

November 13. Horváth Péter László, az SZTE
JGYPK Gyógypedagógus-képzõ Intézet munkatársa Budapesten az ELTE BGGYK által rendezett
Hatodik Fogyatékosságtudományi Konferencián
tartott elõadást a könnyen érthetõ kommunikációról.

November 27. Prof. dr. Pukánszky Béla a Pécsi
Akadémiai Bizottság Székházában a Magyar
Történelmi Társulat, az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Neveléstörténeti Munkabizottsága és a Veritas Történetkutató Intézet közös
konferenciáján plenáris elõadást tartott,
melynek címe: A népiskolai törvény hatása:
egy sikeres iskolatípus, a polgári iskola karrierje.

November 15. Prof. dr. Pukánszky Béla,
Dombiné dr. Kemény Erzsébet, az SZTE JGYPK
munkatársai ünnepi hangversenyt adtak a 90 éve
Szegeden címû konferenciához kapcsolódóan.
November 15–16. Prof dr. Pukánszky Béla,
az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képzõ Intézet
vezetõje 90 éve Szegeden címû tudományos
konferencián plenáris elõadást tartott Paradigmatikus viták a magyar középfokú tanárképzés
történetében címmel. Dr. Nóbik Attila szervezõként és elõadóként vett részt a kartörténeti
konferencián. Elõadásának címe: Polgári iskola
és polgári iskolai tanítóképzés a Néptanítók
Lapjában.
November 16. Tiszai Luca Budapesten a Neuropedagógia Nemzetközi Konferencián angol
nyelvû poszterelõadást tartott.
November 19. Horváth Péter László, az SZTE
JGYPK Gyógypedagógus-képzõ Intézet munkatársa Kaposváron a Jelen kihívásai – jövõ
válaszai konferencián elõadást tartott a könnyen
érthetõ kommunikációról.

November 23. Molnár-Tóth Alinka, az SZTE
JGYPK Gyógypedagógus-képzõ Intézet oktatója
a Korszerû technikai eljárások és diagnosztikai
szemlélet a klinikai elektrofiziológia terén
kötelezõ szakmacsoportos továbbképzésen
elõadást tartott, melynek címe: Kommunikáció
alkalmazása a mindennapi beteg ellátásban.
November 26. Fazekasné dr. Fenyvesi Margit,
az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képzõ Intézet
oktatója Kiss Renáta Mária PhD védésén külsõ
opponens volt.

November 27. Dr. Tiszai Luca és a Gyógypedagógus-képzõ Intézet hallgatói a Budapesti
Mûvészetek Palotájában A hátrányos helyzetû
fiatalok társadalmi integrációja zenei eszközökön keresztül elnevezésû konferencián,
a súlyosan halmozottan fogyatékos zenészekbõl álló Nádizumzum zenekarral rövid koncertet
adott a nemzetközi konferencia résztvevõinek.
November 28. Fazekasné dr. Fenyvesi Margit,
az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képzõ Intézet
oktatója Farkasné Gönczi Rita védésén külsõ
opponens volt.
November 29. Prof. dr. Pukánszky Béla az egri
Eszterházy Károly Egyetem által, a Magyar
Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett
konferencián elõadást tartott, melynek címe:
Felekezeti paradigmák a magyar tanítóképzés
történetében.
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Pedagógusképzõ Kar 90 éves fennállásának
alkalmából rendezett programsorozat részeként valósult meg. A regionális szakmai
konferencián Fazekasné dr. Fenyvesi Margit
elõadást tartott, melynek címe: Magatartászavar? Sajátos nevelési igény? Juhász Valéria –
Radics Márta A beszédértés, a hallás utáni
szövegértés, a hallási figyelem fejlesztése
játékosan címmel tartott elõadást. Köböl Erika –
Mucsiné Erdei Mónika Tanulói értékek és értékelési módok sajátos igények szerint címmel
tartott elõadást. Meggyesné Hosszu Tímea,
Ungor Barbara és Hajas Attila Esélyegyenlõség
a nyelvoktatásban. Angol tankönyv 7–8. osztályos
enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára
címmel tartott elõadást. Molnár-Tóth Alinka
workshopjának címe: A szerzett nyelvi és
beszédzavarok természetérõl. Diagnosztikus
és terápiás lehetõségek.

Intézeti hírek

December 6. Dr. Nóbik Attila Elméleti keretek,
gyakorlati következmények címmel tartott elõadást a SZAB Neveléstörténeti munkabizottsága által szervezett, V. A neveléstörténet
kutatása és oktatása a Dél-Alföldön címû
mûhelykonferencián.
December 13. Prof. dr. Pukánszky Béla a budapesti Mûcsarnokban rendezett Rejtett történetek
– az életreform mozgalmak és a mûvészetek
címû tárlaton exkluzív tárlatvezetést tartott
az érdeklõdõk számára.
December 18. Molnár-Tóth Alinka Megnevezési
feladathelyzetbõl nyert mintázatok értelmezése kognitív nyelvészeti perspektívából címû
PhD-értekezésének nyilvános vitáját sikerrel
teljesítette.

MÛVELÕDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET
Szeptember 15. Az Európai Kulturális Örökség
Napjai Szegeden programsorozat részeként
kulturális sétát szervezett Újvári Edit egyetemi
docens a kulturális mediáció MA szakos hallgatók vezetésével.

Szeptember 24., október 30., november 27.
Olvasóköri alkalmak Molnárné Urbanik Tímea
fõiskolai docens és Harkai Daniella könyvtáros
koordinálásával az Intézet könyvtárában.
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Szeptember 27. Tanulmányi kirándulás Röszkére
a közösségszervezés szak hallgatói számára.
A kirándulás során megismerhették Röszke
közmûvelõdési intézményeit és helyi közösségeinek mûködését.
Október 19. Szûcs Norbert fõiskolai docens
és Fejes József Balázs egyetemi adjunktus
(SZTE BTK) két elõadást tartottak Szegeden
Az oktatási szegregáció ügye napjainkban, illetve
Az oktatási szegregáció enyhítésének lehetõségei címmel a Magyar Szociológiai Társaság
Átrendezõdõ értékek c. éves vándorgyûlésén.
November 8. Szûcs Norbert fõiskolai docens
és Fejes József Balázs egyetemi adjunktus
(SZTE BTK) két elõadást tartottak Budapesten
Hol tart ma az oktatási integráció ügye?,
illetve Az oktatási szegregáció enyhítésének
lehetõségei címmel a XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencián.
November 21. Sikerrel lezajlott az SZTE JGYPK
Mûvelõdéstudományi Intézet és Alkalmazott
Egészségtudományi és Egészségfejlesztési
Intézet TDK szekciójának versenye, amelyen
továbbjutott: Kávai Zsuzsanna kulturális mediáció MA szakos hallgató A tehetséggondozás
és az élethosszig tartó tanulásra nevelés megjelenése egy szakkollégiumban, elsõéves
hallgatók körében; Szûcs Tímea kulturális
mediáció MA szakos hallgató Alija, beilleszkedés
és identitás – magyar zsidók Palesztinában/
Izraelben a II. világháború után; Dinnyés Katalin
egészségfejlesztés-tanár és könyvtárpedagógiatanár szakos hallgató Nemek ábrázolása a NAT
mûveltségi területei mentén – Az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet által kiadott gimnáziumi tankönyvek tartalomelemzése címû
pályamunkájával.

November 29. Szûcs Norbert fõiskolai docens
és Berki Judit szakpszichológus elõadást tartottak Budapesten A tanodamozgalom elmúlt
5 éve címmel A tanodák jövõje: finanszírozás
és innováció. A TanodaPlatform c. konferencián.
November 31. Az SZTE JGYPK Mûvelõdéstudományi Intézet Identitáskutató Mûhelye
Európai, nemzeti, lokális kulturális örökség
és identitás címmel konferenciát szervezett
Szegeden. Az eseményen Csepeli György
szociológus (MTA) Az európai identitás megteremtése, Miszlivetz Ferenc szociológus (MTA)
Európai (inter)kulturális örökség a változó identitások korában, Viskolcz Noémi fõiskolai tanár
(Miskolci Egyetem) Az örökségvédelemrõl
– esettanulmány, Barna Gábor egyetemi tanár
(SZTE BTK) Magyarrá honosult európaiság –
Bálint Sándor kultúraszemlélete, Újvári Edit
egyetemi docens Európai identitás a kultúrtörténet oktatásának szemszögébõl, Nagy
Imre Szeged építészetének európai kapcsolódásai és a 15 éves Europa Nostra díj és
T. Molnár Gizella intézetvezetõ fõiskolai tanár
A klebelsbergi oktatás- és kultúrpolitika európai
és lokális vonatkozásai címmel elõadást tartottak. Délután workshopokon vehettek részt
az érdeklõdõk, Kultúrafinanszírozás, kultúramarketing, illetve Lokális identitás – szegediség
– irodalom, kultúra címmel zajlottak a beszélgetések. Az eseményhez a Lokális identitás,
szegediség témakörben fotókiállítás is kapcsolódott, melyet Szirmai Éva fõiskolai docens
nyitott meg.

December 6. Az SZTE JGYPK Mûvelõdéstudományi Intézet hagyományait ápolva idén
is megrendezte az Intézet napját. A rendezvényen Farkas Éva egyetemi docens A negyedik
ipari forradalom és hatása az oktatásra, illetve
Tanulási eredmény alapú tanítás a minõségi
oktatásért – SZTE T.E.A.M. eredmények és tapasztalatok, Vajda Árpád (Alternatíva Egyesület
elnöke) Instant újságírás, avagy a középiskolások kötelezõ közösségi munkájának kreatív
eltöltése, Ament Balázs (Új Nemzedék Központ)
Az Új Nemzedék szerepe a közösségek szervezésében címmel elõadások hangzottak el.
Az eseményt T. Molnár Gizella intézetvezetõ
fõiskolai tanár éves beszámolója és az elsõ éves
közösségszervezés hallgatók programja zárta.
December 12. Szirmai Éva, Tóth Szergej és
Újvári Edit (szerk.): Állati jelek, képek és
terek I–II. c. könyv bemutatója zajlott az SZTE
Klebelsberg Könyvtárban Szõnyi György Endre
egyetemi tanár (SZTE BTK, CEU) koordinálásával.

MÛVÉSZETI INTÉZET
Július 23–28. Asztalos Andrea tanársegéd
a Karl Franzens Universität-en, Grazban
(Ausztriában) megrendezett 15. International
Conference on Music Perception and Cognition
nemzetközi konferencián vett részt, melynek
során tudományos elõadást tartott Impacts
of movements, imaginations and vocal warm-ups
on development of 10–12 years old children’s
singing voice címmel. Az útiköltséget a SZTE
JGYPK állta.

27

Intézeti hírek

Szeptember 14–16. A Symposium on Research
in Choral Singing nemzetközi konferencián
Asztalos Andrea tanársegéd Role of Choral
Warm-Up Exercises in the Development
of Children’s Singing Abilities címmel tudományos elõadást tartott. A nemzetközi konferenciát Evanstonban (USA), a Northwestern
University Bienen School of Music Zenemûvészeti Karán rendezték meg. Az oktató saját
költségén vett részt a konferencián.
Október 8–9. 90 éves az Ének-zene Tanszék
– Nemzetközi Zenei Konferencia. A konferencia
fõvédnöke: dr. Döbör András dékán, a konferenciát dr. T. Molnár Gizella közkapcsolati
dékánhelyettes nyitotta meg. Külföldi vendégek
voltak: Roberto Bongiovanni (I), Jose Godinho (P).
Dr. Péter Éva, dr. Coca Gabriela, dr. Fekete
Miklós a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemrõl,
’
Regina Stummer Kremsbõl,
Brugos Anikó
és dr. Boros-Konrád Erzsébet Nagyváradról,
a Partiumi Keresztény Egyetemrõl érkezett.
Az ELTE képviseletében dr. Asztalos Bence,
a Debreceni Egyetem Zenemûvészeti Karának
képviseletében dr. Váradi Judit tartott elõadást,
az SZTE JGYPK oktatói közül prof. dr. Maczelka
Noémi, prof. dr. Pukánszky Béla, Altorjay Tamás,
Asztalos Andrea, dr. Asztalos Kata, dr. Dombi
Józsefné dr. Szekeres Ferenc, Sándor János
és dr. Varjasi Gyula tartott elõadást.

Október 12. A Nagyváradi Partium Egyetem
által szervezett konferencián elõadást tartott
dr. Dombi Józsefné és dr. Varjasi Gyula.
Október 21. Maczelka Noémi az ausztriai Nebersdorfban koncertezett, ahol szólót játszott,
valamint Altorjay Kinga, Altorjay Tamás és Niksa
Radovanovic zongorakísérõjeként lépett fel.
Október 24. A Leltár 70 kiállítás megnyitója
a SZTE JGYPK Rajz-mûvészettörténet Tanszékének szervezésében. A tanszék fennállásának
70 éves jubileumi kiállítás több, a tanszékhez
köthetõ mûvész alkotását mutatta be.

A megnyitón köszöntõt mondott dr. Döbör
András, a SZTE JGYPK dékánja, a tárlatot megnyitotta dr. Nátyi Róbert mûvészettörténész.
A megnyitón közremûködött: Altorjay Tamás
operaénekes és prof. dr. Maczelka Noémi
zongoramûvész.
November 7. SZAB Székházban a Magyar
Tudomány Napja alkalmából rendezett Zenepedagógia határok nélkül c. elõadóülésen elõadást tartott prof. dr. Maczelka Noémi, dr. Varjasi
Gyula, dr. Dombi Józsefné dr., Asztalos Andrea,
dr. Asztalos Bence (ELTE) és dr. Boros Konrád
Erzsébet (Nagyvárad).

Október 9. Nemzetközi hangverseny az SZTE
Dísztermében. A koncertet dr. Döbör András
dékán nyitotta meg. Közremûködtek: Altorjay
Tamás, Haramza Klára, Roberto Bongiovanni,
Lorena Grazia Scarselli, Boros-Konrád Erzsébet,
Maczelka Noémi, Regina Stummer, Marosvári
Dorottya, Dombi Józsefné, Varjasi Gyula és
az SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék Vegyeskara.
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November 8–10. Asztalos Andrea tanársegéd
Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán
megrendezett XVIII. Országos Neveléstudományi
Konferencián tudományos elõadást tartott.
Elõadásának címe: Zenei képességfejlesztés
az általános iskolák alsó tagozatos osztályaiban.
November 14. A MAB Székházban rendezték
meg a Mûvészeti nevelés, mûvészetre nevelés
a felsõoktatásban c. konferenciát, melynek

November 15. Pukánszky Béla (gordonka)
és Dombi Józsefné (zongora) hangversenye
a Szegedi Tudományegyetem, Rektori Hivatal,
Díszteremben.
November 20. A Kocsár Miklós 85. születésnapjára rendezett hangversenyen közremûködött az SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék
Vegyeskara, vezényelt Varjasi Gyula. Elõadásukban elhangzottak a Forintos nóták.
November 21. Az SZTE JGYPK TDK záróünnepségén közremûködött Ficsor Barnabás
(gitár) és Szénási Anna (ének) – zongorán
kísért Maczelka Noémi.
November 21. Az Ének-zene Tanszék Mûvészeti
Diákkörének versenye.

November 26. Zenepedagógiai délelõtt – koncert
az SZTE JGYPK Ének-zene Tanszékén. Közremûködtek: Tasi Szabina, Engi Vera, Csányi Dóra
hallgatók, valamint dr. Varjasi Gyula (ének),
aki õsbemutatóként Roberto Bongiovanni: Aveva
un ramo di mirto c. mûvét adta elõ, zongorán
közremûködött dr. Dombi Józsefné dr.
November 27. Zenepedagógiai délelõtt.
Õsbemutatóként elhangzott Soproni József
12 négykezes darabjából az Elõjáték, Andalgó
és Dialógus Maczelka Noémi, Dombi Józsefné
elõadásában, valamint Láng István: Rajzolatok
címû négykezes darabja. Fehér György Miklós:
Hajnali énekszó címû mûvét a hallgatókból
alakult énekegyüttes adta elõ, vezényelt Kiss
Bernadett. Ránki György: Pomádé király új
ruhája címû operából zongorán adott elõ részleteket Horváth Áron és Kispál Sára II. évfolyamos hallgató. Mezõ Imre: Népdalvilág címû
négykezes darabjából Horváth Ildikó III. és
Kiss Bernadett III. évfolyamos hallgató adott
elõ válogatást. L. Bernstein: Four Anniversaries
mûvét Maczelka Noémi zongorázta, Maros
Miklós: Endekus Dodekus és Hollós Máté:
Esti sugárkoszorú c. dalát Altorjay Tamás
énekelte, zongorán közremûködött Maczelka
Noémi és Dombi Józsefné.
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szervezõi Gál Lehel DLA intézetvezetõ fõiskolai docens, valamint Marosi Katalin DLA
fõiskolai docens voltak.
A meghívott elõadók a SZTE JGYPK, valamint
a BTK oktatói, illetve a Pécsi Tudományegyetem,
az Eszterházy Károly Egyetem, a Budapesti
Metropolitan Egyetem, Magyar Képzõmûvészeti
Egyetem és a szlovákiai Konstantin Filozófus
Egyetem oktatói voltak. A konferencia tanulmánykötete elõkészületben.
A Rajz-Mûvészettörténet Tanszék által
szervezett konferencián az Ének-zene Tanszék oktatói közül dr. Dombi Józsefné dr.
tartott elõadást.

November 22. Megnyílt az MDK ’18 kiállítás,
valamint átadták a Képalkotás szakos, Tudományos és Mûvészeti Diákkörök Konferenciáján
helyezést elért hallgatók okleveleit. A kiállítást
megnyitotta Gál Lehel DLA intézetvezetõ fõiskola docens. Az ünnepségén közremûködött
Kónya Kreszcensz (ének) – zongorán kísért
Maczelka Noémi, Kiss Bernadett (ének) – zongorán kísért Dombi Józsefné. Az okleveleket
Molnár Sándor fõiskolai adjunktus adta át.
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SZAKKÉPZÉSI, FELNÕTTKÉPZÉSI
ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET

December 7. Az SZTE JGYPK PDSZ karácsonyi
hangversenyén közremûködött az SZTE JGYPK
Vegyeskara, vezényelt Varjasi Gyula és Horváth
Ildikó. Szénási Anna és Horváth Ildikó SaintSaëns: Ave Maria c. duettjét énekelte, Dombi
Józsefné zongorakíséretével. Ficsor Barnabás
gitáron játszott, Molnár Ágnes I. évfolyamos
hallgató musicalt énekelt. Chopin: Desz-dúr
keringõjét Horváth Ildikó játszotta zongorán.
Maczelka Noémi részletet adott elõ Dohnányi
Ernõ: Ruralia Hungarica címû sorozatából, továbbá Dvorvák e-moll szláv táncát tanítványával,
Horváth Ildikóval játszotta. Kónya Kreszcesz
énekelte Cohen: Hallelujah címû dalát Maczelka
Noémi zongorakíséretével. Varjasi Gyula Kodály:
Ave Maria címû dalát énekelte, Pukánszky
Béla Mendelssohn: Dal szöveg nélkül címû
és Saint-Saëns: Allegro appassionato címû
darabját adta elõ gordonkán, zongorán közremûködött Dombi Józsefné.

Az intézet tervezett programjai
2019. március. Lóránt János Demeter és Lous
Stuijfzand kiállítása (6723 Szeged, Brüsszeli
krt. 37.)
2019. április 5. Szegedi középiskolások kiállítása (6723 Szeged, Brüsszeli krt. 37.)
2019. április 6. Szakmai konferencia a középiskolai rajzoktatásról (6723 Szeged, Brüsszeli
krt. 37.)
2019. május 9. „Bábel project” Összmûvészet
a Füvészkertben (SZTE Füvészkert Szeged,
Lövölde u. 42.)
2019. május. Diplomakiállítás (6723 Szeged,
Brüsszeli krt. 37.)
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Október 1–6. A Szakképzési, Felnõttképzési
és Továbbképzési Intézet az Õszi Kulturális
Fesztivál keretében kiállítást szervezett
a Fotográfus és fotótermék-kereskedõ OKJ
képzésben résztvevõk számára. Összesen
19 tanulónk fotóját állítottuk ki az SZTE TIK
földszintjén. A tárlat a Perspektívák címet
viselte. A megnyitó rendezvény idõpontja
2018. október 1. 17 óra volt, ahol köszöntõt
mondott dr. Döbör András, az SZTE JGYPK
dékánja. A kiállítást megnyitotta Krnács András
fotográfustanár. Gitárjátékával közremûködött
Nickmann Marcell.

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÕ INTÉZET
Február 27. A Mûvészettel az Oktatásért
Kutatócsoport vendége volt dr. Bárdos József
irodalomtörténész, a tündérmesék kutatója,
aki elõadásában a mesék nevelési-oktatási
gyakorlatban hasznosítható elõadásmódjairól is beszélt. A programon a MûOK tagjai,
valamint a Mûvészeti Intézet oktatói, dr. Dombi
Józsefné és dr. Varjasi Gyula is szerepelt.
Az eseményrõl készült képanyag itt tekinthetõ meg: http://www.jgypk.u-szeged.hu/hirek/
szte-jgypk-2018-februar/mese-mese-marma-180220-3.
Augusztus 28. Fûzné dr. Kószó Mária szakcsoportvezetõ fõiskolai docens az OH és az OKI
felterjesztése alapján prof. dr. Kásler Miklóstól,
az EMMI miniszterétõl „a tudatos, elkötelezett,
élenjáró környezeti nevelõi, ökoiskolai tevékenysége elismeréseként” elismerõ oklevelet
kapott.

Október 7–13. A TÓKI Tanítóképzõ szakcsoportjának három tagja, Fûzné dr. Kószó Mária
szakcsoportvezetõ fõiskolai docens, H. Molnár
Emese mesteroktató, szakmetodikus és Lõrinc
Ildikó oktatásszervezõ látogatást tett a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem Pszichológia és
’
Neveléstudományok
Karán, ahol a tanítóés óvodapedagógus képzésben részt vevõ
oktatókkal, dr. Szállassy Noémi egyetemi
docenssel, dr. Demény Piroska egyetemi
docenssel és hallgatóikkal találkoztak. Az utazás fókuszában a kolozsvári kollégákkal való
eredményes munkakapcsolat felvétele és
kialakítása, valamint tapasztalatcsere állt.
Ezen túlmenõen felhívták a hallgatók figyelmét
az Erasmus+ és a Makovecz ösztöndíjak lehetõségeire is a Szegedi Tudományegyetemen.
Az utazás végén elõzetesen egyeztettek arról,
hogy a következõ tanév õszi félévében a kolozsvári kollégák fognak látogatást tenni a Tanítóés Óvóképzõ Intézetben.

TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET
A sporttudomány területén belüli tanulmányokkal indította az új szemesztert a Testnevelési
és Sporttudományi Intézet. A szemeszter
elején Sporttudományi Kaleidoszkóp címmel
jelent meg a László Ferenc Sporttudományi
Kutatómûhely sportszakmai tanulmány- és
szakcikk gyûjteményének 5. kötete. A kötet
a Közép-európai Sporttudományi Klaszter
(CESSC) tagszervezeteinek közremûködésével
készült, a CESSC tagjainak sporttudományi
kutatómunkáját, kutatási eredményeit bemutató tanulmányokat tartalmaz. Emellett
Sporttudományi Absztraktok címmel megjelent egy másik kiadványa is az intézetnek,
melynek megjelentetését a Határmenti sportmentori program fiatal sporttehetségek számára
(NTP-PKTF-17-0013) címû pályázat támogatta.

Október 11–12. A hagyományosan évente
megrendezett Sportszakos Hallgatók Sporttalálkozójára (SHS) 67. alkalommal került sor
Szegeden, a Testnevelési és Sporttudományi
Intézet szervezésében. A verseny Szeged és
Hódmezõvásárhely összefogásával valósult meg,
a két megyei jogú város létesítményeiben
a korábbi évek gyakorlatát követve atlétikában,
úszásban, férfi kosárlabdázásban, nõi kézilabdázásban, mix röplabdázásban és kispályás
labdarúgásban zajlottak a versenyek. Az idén
90. éves jubileumát ünneplõ kar sportszakos
hallgatói mellett további hat egyetem versenyzõi és oktatói képviselték intézményüket
a kétnapos sportrendezvényen. A találkozón
részt vett a Debreceni Egyetem, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem budapesti, valamint
szombathelyi (Savaria Egyetemi Központ)
egysége, az egri Eszterházy Károly Egyetem,
a Nyíregyházi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Testnevelési Egyetem.
A verseny fõvédnökei prof. dr. Rovó László,
a Szegedi Tudományegyetem rektora, továbbá
prof. dr. Kiss Ádám, a Magyar EgyetemiFõiskolai Sportszövetség (MEFS) elnöke voltak.
A kiváló hangulatú sporteseményen összesen
371 hallgató mérte össze tudását. A delegációkkal mintegy félszáz fõ oktató, csapatvezetõ
és -kísérõ is érkezett. A sikeres rendezvény
zökkenõmentes lebonyolítását 56 fõ önkéntes
szegedi, ugyancsak sportszakos (testnevelõ,
edzõ, valamint sport- és rekreációszervezõ)
hallgató segítette.
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Szeptember 30. – október 6. A TÓKI Tanítóképzõ
szakcsoportjának két tagja, Cziberéné Nohel
Gizella mesteroktató és dr. Pillerné Sonkodi Rita
DLA adjunktus az Erasmus+ oktatói mobilitás
keretén belül látogatást tett a nyitrai Konstantin
Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok
Karának Pedagógusképzõ Intézetében.

Ebben a szemeszterben is jelen voltak
az élsportolók az intézet életében. A Magyar
Egyetemi-Fõiskolai
Sportszövetség Belefér?
elnevezésû kampányának keretein belül intézetünkbe látogatott
Szatmári Zoltán Universiade- Világ és Európabajnok kardvívó. Hallgatóink közös fotót készíthettek vele azzal a céllal, hogy egy szerencsés
megnyerje a felajánlott jegyet a Reál MadridBarcelona mérkõzésre.
Október 15. A sportági gyakorlati színtéren is
kiemelkedõ eredményeket értek el az intézet
hallgatói. A Dóm tér futáson az induló tizennyolc
csapatból az intézet két csapata az elõkelõ
elsõ és második helyet szerezte meg. Az elsõ
helyezett csapat tagjai Belanka Dávid, Rádóczi
Dávid, Juhász Lajos, Nagy Gergõ, Lasztovicza
Ákos, Szabó Dalma, Csányi Alexandra, Sebestyén
Anikó. A második helyezett tagjai Merkovics
Milán, Mikuska Tamás, Szabó Bence, Nagy Béla,
Márkus Viktor, Tornyi-Molnár Adrienn, Kozma
Flóra, Horváth Alexa. Ezúton is gratulálunk
a versenyzõknek.
Az elmúlt szemeszterben is folytatódtak a sportpszichológiai elõadások a Testnevelési és
Sporttudományi Intézetben. Balassa Levente
pszichológus ebben a félévben négy alkalommal látogatott el az intézetbe, hogy a hallgatókkal és oktató kollégákkal megvitassa
az aktuális sportpszichológiai kérdéseket.
Elõadásaiban érdekes esetbeszámolókkal,
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a hazai gyakorlat bemutatásával gyarapította
hallgatóink tudását.
November 17–18. A félév során ismét túrázhattak a természetkedvelõ hallgatók, ugyanis
november 17-én az intézet immáron második
ízben szervezte meg a Kincskeresõ Körtúrát,
ez alkalommal a Tisza és a Holt-Maros partján
jártak a túrabarátok. A túrán a kellemes környezetben való kikapcsolódás mellett lehetõség
nyílt belekóstolni a túrázás és természetjárás
alapjaiba, valamint a résztvevõk megismerhettek egy izgalmas természetjáró játékot,
a geocachinget is. A tartalmas, szabad levegõn
végzett baráti programon szép létszámmal
vettek részt a Juhász Gyula Pedagógusképzõ
Kar hallgatói és oktatói egyaránt, valamint jelen
voltak a családtagok is. Ezt követte a harminc
kilométeres kerékpártúra teljesítése, ugyanis
hallgatóink november 18-án közös tekerésen
vettek részt a Szeged–Röszke–Szeged útvonalon.
Az egésznapos kirándulás alkalmával Röszkén
szabadidõprogram várta a hallgatókat, majd
könnyed kerékpározással sikeresen érkeztek
vissza Szegedre a kirándulók.
November 21. Megrendezték a Kar Tudományos
Diákköri Konferenciájának Testnevelés- és
Sporttudományi Szekcióját. A konferencián
öt hallgató mutatta be magas színvonalon
kutatási eredményeit, melynek alapján a zsûri
mindegyik pályamunka részvételét támogatta
az Országos Tudományos Diákköri Konferencián.
A tavasszal megrendezett intézeti TDK keretein belül 14 hallgató adott elõ, így a két rendezvényrõl összesen 19 hallgatónknak van

lehetõsége arra, hogy országos szinten is bemutathassa tudományos mûvét. Az elõadások
népes közönség elõtt zajlottak. Elsõ helyezést
ért el Dékány Máté testnevelõ-edzõ, BSc szakos
harmadik évfolyamos hallgató, második helyen
végzett Tóth Martin testnevelõ-edzõ, BSc szakos
harmadik évfolyamos hallgató, és harmadik
lett Simon Péter testnevelõ-edzõ, BSc szakos
harmadik évfolyamos hallgató. A konferencián
Polcsik Balázs és Horváth Alexa különdíjat
kapott, mindkét hallgató az Új Nemzeti Kiválóság
Program (ÚNKP) kutatói ösztöndíjasa.
November 26. A Testnevelési és Sporttudományi
Intézet és az SZTE Sportközpont szervezésében
rendeztük meg az Aerobik maraton és egészség
délutánt. A program kitûnõ szervezési gyakorlatot biztosított hallgatóinknak, sikeres programot hoztak létre, melynek során a rengeteg
aerobik kedvelõ közös maratoni edzése mellett
két nagyszerû elõadást is hallhattak a résztvevõk.
Intézetünkben köszönthettük Farkas László
kerekesszékes rugby játékost, aki szívhez szóló,
biztató beszélgetésben az igazi profizmus szemléletét mutatta be a közönségnek. A hallgatók
és oktatók testközelbõl ismerkedhettek meg
a kerekesszékesek sportolási szokásaival és
lehetõségeivel. Ezt követõen Godáné Reisinger
Karolina dietetikus beszélt Táplálkozási tévhitek
és táplálékkiegészítõk címû elõadásában arról,
melyek az ajánlott és a kevésbé ajánlott utak
a táplálékkiegészítõk használatában. Az esemény
mozgásos része ezután következett, telt házzal zajlott az aerobikosok maratoni edzése,
ahol a rendszeresen sportolók és a kezdõk is
szép számmal jelen voltak. A száz fõt is meghaladó közös aerobik edzésen oktatóink is órát
adtak, Hajdúné dr. Petrovszki Zita, valamint
Meszlényi-Lenhart Emese közös boksz aerobik
bemutatóval készültek a rendezvényre.
December 4. A tavalyi siker után az intézet ismét
megrendezte a MIQPA sor- és váltóversenyt,
valamint a családi Mikulás ünnepséget. Ez alkalommal is hozott csomagot a Mikulás az oktatók
gyermekeinek, és a közös játék, valamint éneklés mellett a gyerekek még a versenyzésbe is
bekapcsolódtak. A MIQPA versenyen rekord
nevezésû, 11 csapat vett részt, az intézet szinte

összes hallgatója jelen volt, ha nem is versenyzõként, de szurkolóként mindenképp. A remek
hangulatú esemény csatlakozott a terem másik
részében zajló, a Sportközpont által szervezett
ergométeres bajnoksághoz, így a sportteljesítmények is megsokszorozódtak. A verseny
elsõ három helyezett csapata óriás pizzát
és tortát kapott jutalomként. A jó hangulatú
eseményrõl mindenki elégedetten távozott,
és vidám sportolással zárta a 2018. évet.
December 19. A Testnevelési és Sporttudományi
Intézet megrendezte a Magyar Tudományos
Akadémia Szegedi Területi Bizottság, IX. Orvostudományi Szakbizottság, Sporttudományi
Munkabizottságának éves tudományos ülését
a SZAB székházban. Az ülésen prof. dr. habil
Lengyel Csaba köszöntõjét követõen színvonalas,
kutatásokat bemutató elõadásokat hallhattunk.
Dr. Gyõri Ferenc, a Testnevelési és Sporttudományi Intézet intézetvezetõje a Pályázatok
az egyetemi sport és egészségnevelés szolgálatában címû elõadásában az elmúlt évek pályázati
lehetõségeirõl számolt be. Dr. Hegyköziné
dr. Veszelka Médea: Rekreatív testmozgás
kardioprotektív és gyulladáscsökkentõ hatásának vizsgálata patkánymodellben címû kutatását
ismertette, ezt követõen dr. Szabó Renáta elõadását hallhatták az érdeklõdõk A szabadidõs
testmozgás hatása ösztrogénhiányos patkány
modellekben címmel. Dr. Mikulán Rita egyetemi
adjunktus a Versenysportoló serdülõk szerfogyasztása, testsúlykontrollja, lelki egészsége:
nemi és sportági jellegzetességek címû kutatását mutatta be, majd ezt követte prof. dr. Radák
Zsolt: Életünk egy harang alatt: Testedzés és
hormesis címû elõadása. Az esemény az aktuális sporttudományi kutatások bemutatásának
fontos szegedi állomása, és ez alkalommal is
színvonalas rendezvénnyel zártuk az évet.
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Nemzetközi kapcsolatok

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
Dr. Dombi Józsefné fõiskolai tanár 2018. április
29-tõl május 4-ig az ausztriai Pädagogische
Hochschule Kärnten/Viktor Frankl Hochschule-n
Erasmus+ oktatói mobilitáson vett részt. Utazásának költségeit a 2T0821601 sz. keret fedezte.

Králik-Lenhart Krisztina tanársegéd 2018. május 20-tól május 26-ig a romániai Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad intézményben Erasmus+
oktatói mobilitáson vett részt. Utazásának költségeit az utas fedezte.

Dr. habil. Propszt Eszter fõiskolai tanár 2018.
május 3-tól május 7-ig a romániai Partiumi
Keresztény Egyetemen részt vett és elõadást tartott a nemzetközi germanisztikai konferencián.
Utazásának költségeit az utas fedezte.

Katona Zsolt tanársegéd 2018. május 20-tól
május 26-ig a romániai Universitatea „Aurel
Vlaicu” din Arad intézményben Erasmus+
oktatói mobilitáson vett részt. Utazásának költségeit az utas fedezte.

Marosi Katalin fõiskolai docens 2018. május
6-tól május 12-ig a romániai Partiumi Keresztény Egyetemen Erasmus+ oktatói mobilitáson
vett részt. Utazásának költségeit az utas fedezte.

Balázs Katalin külügyi referens 2018. május
20-tól május 26-ig a szlovákiai Selye János
Egyetemen Erasmus+ adminisztratív mobilitáson vett részt. Utazásának költségeit részben
a 2T0821601 sz. keret fedezte.

Dr. Gál Lehel tanszékvezetõ fõiskolai docens
2018. május 6-tól május 12-ig a romániai
Partiumi Keresztény Egyetemen Erasmus+
oktatói mobilitáson vett részt. Utazásának
költségeit az utas fedezte.
Dr. Kékes-Szabó Marietta tanársegéd 2018.
május 6-tól május 12-ig a szlovákiai Konstantin
Filozófus Egyetemen Erasmus+ oktatói mobilitáson vett részt. Utazásának költségeit
az utas fedezte.
Soós Katalin mesteroktató 2018. május 13-tól
május 19-ig a romániai Partiumi Keresztény
Egyetemen Erasmus+ oktatói mobilitáson vett
részt. Utazásának költségeit a 2T2201620 sz.
keret fedezte.
Dr. Kékes-Szabó Marietta tanársegéd 2018. május 13-tól május 19-ig az ausztriai Pädagogische
Hochschule Burgenland intézményben Erasmus+
oktatói mobilitáson vett részt. Utazásának költségeit az utas fedezte.
Dr. habil. Propszt Eszter fõiskolai tanár 2018. május 13-tól május 19-ig a romániai Partiumi
Keresztény Egyetem intézményben Erasmus+
oktatói mobilitáson vett részt. Utazásának költségeit a 2T0821601 sz. keret fedezte.
Tokodi Margaréta ügyvivõ szakértõ, oktató 2018.
május 13-tól május 19-ig a máltai University
of Malta intézményben Erasmus+ oktatói mobilitáson vett részt. Utazásának költségeit
az 5T470A309 sz. keret fedezte.
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Arnold-Ferencz Kitti Franciska külügyi referens
2018. május 20-tól május 26-ig a szlovákiai
Selye János Egyetemen Erasmus+ adminisztratív mobilitáson vett részt. Utazásának költségeit részben a 2T0821601 sz. keret fedezte.
Dr. Benkõ Zsolt István intézetvezetõ fõiskolai
tanár 2018. május 20-tól május 26-ig a szlovákiai Konstantin Filozófus Egyetemen Erasmus+
oktatói mobilitáson vett részt. Utazásának költségeit az utas fedezte.
Dr. Dózsa Gábor fõiskolai docens 2018. május
20-tól május 26-ig a szlovákiai Konstantin
Filozófus Egyetemen Erasmus+ oktatói mobilitáson vett részt. Utazásának költségeit
a 2T0821601 sz. keret fedezte.
Lászlóné dr. habil. Gálfi Márta tanszékvezetõ
fõiskolai tanár 2018. május 22-tõl május 26-ig
az ausztriai Austria Center Vienna intézményben
részt vett és elõadást tartott a 25th European
Congress on Obesity c. nemzetközi kongreszszuson. Utazásának költségeit a 2T0821601,
valamint a 2S 315 1601 sz. keret fedezte.
Dr. Radács Marianna fõiskolai docens 2018. május 22-tõl május 26-ig az ausztriai Austria Center
Vienna intézményben részt vett és elõadást
tartott a 25th European Congress on Obesity c.
nemzetközi kongresszuson. Utazásának költségeit a 2T0821601, valamint a 2S 315 1601 sz.
keret fedezte.

Tokodi Margaréta ügyvivõ szakértõ, oktató
2018. május 27-tõl június 2-ig a spanyolországi
University of Barcelona intézményben Erasmus+
oktatói mobilitáson vett részt. Utazásának költségeit a 2T0821601, valamint az 5T470A309 sz.
keret fedezte.
Prof. Dr. habil. Drahota-Szabó Erzsébet általános
és tudományos dékánhelyettes, intézetvezetõ
egyetemi tanár 2018. június 3-tól június 6-ig
a romániai Partiumi Keresztény Egyetemen
Erasmus+ oktatói mobilitáson vett részt. Utazásának költségeit a 2T2901690 sz. keret fedezte.
Dr. Balog Edit szakcsoportvezetõ fõiskolai
docens 2018. június 3-án a romániai Temesvári
Nyugati Tudományegyetemen kapcsolatépítés
céljából rendezett találkozón vett részt a Jászvásári Mûszaki Egyetem kollégáinak részvételével. Utazásának költségeit a 2T2101610 sz.
keret fedezte.
Dr. Juhász Valéria mb. tanszékvezetõ fõiskolai
docens 2018. június 13-tól június 17-ig a litvániai
Lithuanian University of Educational Sciences
intézményben részt vett és elõadást tartott
az Educational Role of Language – How do we
understand it? c. nemzetközi konferencián.
Utazásának költségeit a 2T0821601, valamint
a 2T2101610 sz. keret fedezte.
Prof. Dr. habil. Rácz Lajos nemzetközi ügyekért és innovációért felelõs dékánhelyettes,
intézetvezetõ egyetemi tanár 2018. június 15-tõl
június 17-ig a romániai Babes-Bolyai Tudomány’ mobilitáson vett
egyetemen Erasmus+ oktatói
részt. Utazásának költségeit az utas fedezte.
Dr. Varjasi József Gyula fõiskolai docens 2018.
június 15-tõl június 20-ig a romániai Partiumi
Keresztény Egyetemen Erasmus+ oktatói mobilitáson vett részt. Utazásának költségeit
az utas fedezte.
Dr. Bucin Mihaela Geni tanszékvezetõ fõiskolai
docens 2018. június 21-tõl június 23-ig az ukrajnai Csernyivci Nemzeti Egyetemen részt vett

és elõadást tartott nemzetközi tudományos konferencián. Utazásának költségeit a 2T2901690 sz.
keret fedezte.

Kovács Krisztina Ágnes adjunktus 2018. június
22-tõl június 23-ig a romániai Partiumi Keresztény Egyetemen részt vett és elõadást tartott
a III. Kárpát-medencei Oktatási Konferencián.
Utazásának költségeit a 2T2201620 sz. keret
fedezte.
Dr. Gál Anikó tanársegéd 2018. június 22-tõl
június 23-ig a romániai Partiumi Keresztény
Egyetemen részt vett és elõadást tartott
a III. Kárpát-medencei Oktatási Konferencián.
Utazásának költségeit az utas fedezte.
Dr. habil. Karikó Sándor fõiskolai tanár 2018.
június 22-tõl június 23-ig a romániai Partiumi
Keresztény Egyetemen részt vett és elõadást tartott a III. Kárpát-medencei Oktatási Konferencián.
Utazásának költségeit az utas fedezte.
Asztalos Andrea tanársegéd 2018. július 23-tól
július 28-ig az ausztriai Karl-Franzens Universität
Graz intézményben részt vett és elõadást tartott a 15th International Conference on Music
Perception and Cognition c. nemzetközi konferencián. Utazásának költségeit a 2T0821601,
valamint a 2T2801680 sz. keret fedezte.
Prof. Dr. habil. Rácz Lajos nemzetközi ügyekért és innovációért felelõs dékánhelyettes,
intézetvezetõ egyetemi tanár 2018. július 14-tõl
július 20-ig a lengyelországi Uniwersytet
Warszawski intézményben részt vett és elõadást tartott a 17th International Conference
of Historical Geographers 2018 c. nemzetközi
konferencián. Utazásának költségeit a 2T0821601,
valamint a 2T2401640 sz. keret fedezte.
Dávid Balázs tanársegéd 2018. július 16-tól július 20-ig a szlovéniai Univerza na Primorskem
intézményben kutatási együttmûködésben vett
részt. Utazásának költségeit az utas fedezte.
Dr. Szabó Klára Katalin nyugalmazott fõiskolai
docens 2018. augusztus 27-tõl augusztus 31-ig
a skóciai University of Aberdeen intézményben részt vett és elõadást tartott a PT&SCHE
(Erasmus+ KA2) projekt nemzetközi képzésén.
Utazásának költségeit a 2F2031616 sz. keret
fedezte.
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Dr. Szabó Klára Katalin nyugalmazott fõiskolai
docens 2018. május 24-tõl május 26-ig a szerbiai University of Kragujevac intézményben
részt vett a PT&SCHE (Erasmus+ KA2) projekt
projekttalálkozóján. Utazásának költségeit
a 2F2031616 sz. keret fedezte.
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Döbörné Fizel Natasa adjunktus 2018. augusztus 28-tól szeptember 1-ig a németországi
Humboldt-Universität zu Berlin intézményben részt vett és elõadást tartott az ISCHE 40
Education and Nature c. konferencián. Utazásának költségeit a 2S1381655, a 2T0821601,
valamint a 2T2201620 sz. keret fedezte.
Dr. Kékes-Szabó Marietta tanársegéd 2018.
szeptember 4-tõl szeptember 11-ig részt vett és
elõadást tartott a European Society on Family
Relations szervezet által Portugáliában megrendezett 9th Congress of the European Society
on Family Relations c. nemzetközi kongreszszuson. Utazásának költségeit az utas fedezte.
Dr. Zalai Anita fõiskolai docens 2018. szeptember 5-tõl szeptember 6-ig a csehországi
Univerzita Karlova v Praze intézményben részt
vett és elõadást tartott nemzetközi konferencián.
Utazsásának költségeit a 2T0821601 sz. keret fedezte.
Asztalos Andrea tanársegéd 2018. szeptember
8-tól szeptember 20-ig az egyesült államokbeli Northwestern University intézményben
részt vett és elõadást tartott a Symposium
on Research in Choral Singing c. konferencián.
Utazásának költségeit az utas fedezte.
Kovács Krisztina Ágnes adjunktus 2018.
szeptember 16-tól szeptember 22-ig a svájci
Pädagogische Hochschule Zürich intézményben nemzetközi konferencián vett részt. Utazásának költségeit a Swiss European Mobility
Programme és a 2T2201620 sz. keret fedezte.
Dr. habil. Propszt Eszter fõiskolai tanár 2018.
szeptember 25-tõl szeptember 29-ig a németországi Universität zu Köln intézményben
részt vett és elõadást tartott az Umbrüche und
Aufbrüche 1918–2018 c. nemzetközi konferencián. Utazásának költségeit a meghívó
fél fedezte.
Szabó Zsolt anyanyelvi lektor 2018. szeptember
25-tõl szeptember 29-ig a romániai Colegiul
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Tehnic „Batthyany Ignac” Gheorgheni intézményben kerekasztal beszélgetésen vett részt,
valamint népszerûsítette a Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kart. Utazásának költségeit
az utas fedezte.

Dr. Bucin Mihaela tanszékvezetõ fõiskolai docens 2018. szeptember 25-tõl szeptember 29-ig
a romániai Academia Româna intézményben
nemzetközi konferencián vett részt és tartott
elõadást. Utazásának költségeit a Szegedi
Román Nemzetiségi Önkormányzat fedezte.
C

Dr. Döbör András dékán 2018. augusztus 28-tól
szeptember 1-ig a németországi HumboldtUniversität zu Berlin intézményben részt vett
az ISCHE 40 Education and Nature c. konferencián. Utazásának költségeit a 2S1381655,
valamint a 2S1381655 sz. keret fedezte.

Dr. Bakti Mária tanszékvezetõ fõiskolai docens
2018. szeptember 25-tõl szeptember 28-ig
a szlovákiai Konstantin Filozófus Egyetem
intézményben részt vett és elõadást tartott
a Translation, Interpreting and Culture c. nemzetközi konferencián. Utazásának költségeit
az utas fedezte.
Dr. Szabó Klára Katalin nyugalmazott fõiskolai
docens 2018. szeptember 26-tól szeptember
29-ig a szerbiai Belgrade Metropolitan University
intézményben részt vett és elõadást tartott
a 9th International Conference On eLearning
2018 c. nemzetközi konferencián és a PT&SCHE
(Erasmus+ KA2) projekt projekt meetingjén.
Utazásának költségeit a 2F2031616 sz. keret
fedezte.
Gál Zsuzsanna mesteroktató 2018. szeptember
26-tól szeptember 29-ig a szerbiai Belgrade
Metropolitan University intézményben részt
vett és elõadást tartott a 9th International
Conference On eLearning 2018 c. nemzetközi
konferencián és a PT&SCHE (Erasmus+ KA2)
projekt projekt meetingjén. Utazásának költségeit a 2F20161616 sz. keret fedezte.
Balázs Katalin külügyi referens 2018. szeptember 26-tól szeptember 29-ig a szerbiai
Belgrade Metropolitan University intézményben részt vett a 9th International Conference
On eLearning 2018 c. nemzetközi konferencián és a PT&SCHE (Erasmus+ KA2) projekt
projekt meetingjén. Utazásának költségeit
a 2F2031616 sz. keret fedezte.
Fáyné dr. habil. Dombi Alice egyetemi tanár
2018. szeptember 30-tól október 6-ig a szlovákiai Konstantin Filozófus Egyetemen Erasmus+
oktatói mobilitáson vett részt. Utazásának
költségeit az utas fedezte.

Petõ Bálint tanársegéd 2018. október 7-tõl
október 13-ig a romániai Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetemen Erasmus+ adminisztratív mobilitáson vett részt. Utazásának
költségeit az utas fedezte.

Cziberéné Nohel Gizella 2018. szeptember
30-tól október 6-ig a szlovákiai Konstantin
Filozófus Egyetemen Erasmus+ oktatói mobilitáson vett részt. Utazásának költségeit
a 2T0821601 sz. keret fedezte.

Kiss Attila mesteroktató 2018. október 7-tõl
október 13-ig a romániai Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem intézményben
Erasmus+ adminisztratív mobilitáson vett részt.
Utazásának költségeit az utas fedezte.

Dr. Molnár Zsolt egyetemi adjunktus 2018.
október 5-tõl október 10-ig a spanyolországi
Centre Convencions International de Barcelona
intézményben részt vett és elõadást tartott
a 31. ECNP Congress c. nemzetközi kongreszszuson. Utazásának költségeit a 2S5911601,
valamint a 2T0821601 sz. keret fedezte.

Roszik Dóra titkárságvezetõ 2018. október 7-tõl
október 13-ig a romániai Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetemen Erasmus+ adminisztratív mobilitáson vett részt. Utazásának
költségeit az utas fedezte.

Dr. Pillerné dr. Sonkodi Rita adjunktus 2018.
szeptember 30-tól október 6-ig a szlovákiai
Konstantin Filozófus Egyetemen Erasmus+
oktatói mobilitáson vett részt. Utazásának
költségeit az utas fedezte.
Fûzné dr. Kószó Mária szakcsoportvezetõ
fõiskolai docens 2018. október 7-tõl október
13-ig a romániai Babes-Bolyai Tudomány’
egyetemen Erasmus+ oktatói
mobilitáson vett
részt. Utazásának költségeit az utas fedezte.
Lõrinc Ildikó oktatásszervezõ 2018. október
7-tõl október 13-ig a romániai Babes-Bolyai
’
Tudományegyetemen Erasmus+ adminisztratív mobilitáson vett részt. Utazásának költségeit az utas fedezte.
Ocskó Adrienn oktatásszervezõ 2018. október 7-tõl október 13-ig a romániai Temesvári
Nyugati Tudományegyetemen Erasmus+ adminisztratív mobilitáson vett részt. Utazásának
költségeit az utas fedezte.
Dr. Bucin Mihaela Geni tanszékvezetõ fõiskolai
docens 2018. október 7-tõl október 13-ig a romániai Temesvári Nyugati Tudományegyetemen Erasmus+ oktatói mobilitáson vett részt.
Utazásának költségeit az utas fedezte.
Harkainé Molnár Emese Márta mesteroktató
2018. október 7-tõl október 13-ig a romániai
Babes-Bolyai Tudományegyetemen Erasmus+
’ mobilitáson vett részt. Utazásának költoktatói
ségeit a 2T0821601 sz. keret fedezte.

Kasza Judit Katalin titkárságvezetõ 2018. október 7-tõl október 13-ig a romániai Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetemen Erasmus+
adminisztratív mobilitáson vett részt. Utazásának költségeit az utas fedezte.
Grossmann Erika óraadó oktató 2018. október
11-tõl október 15-ig az egyesült királyságbeli University of Derby intézményben részt
vett a Homo’poly (Erasmus+ KA2) projekt
projektmegbeszélésén. Utazásának költségeit a 2F20141690 sz. keret fedezte.
Dr. Varjasi József Gyula fõiskolai docens 2018.
október 12-én a romániai Partiumi Keresztény Egyetemen részt vett és elõadást tartott
a II. Oktatási Határhelyzetben c. konferencián.
Utazásának költségeit a 2T2801680 sz. keret
fedezte.
Dr. Dombi Józsefné fõiskolai tanár 2018. október 12-én a romániai Partiumi Keresztény
Egyetemen részt vett és elõadást tartott
a II. Oktatási Határhelyzetben c. konferencián.
Utazásának költségeit a 2T2801680 sz. keret
fedezte.
Dr. Dombi Józsefné fõiskolai tanár 2018. október 12-én a romániai Partiumi Keresztény
Egyetemen nemzetközi konferencián vett részt
és tartott elõadást. Utazásának költségeit
a 2T2801680 sz. keret fedezte.
Dr. Csetényi Korinna adjunktus 2018. október 14-tõl október 20-ig a spanyolországi
Universitat de Lleida intézményben Erasmus+
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Soós Katalin mesteroktató 2018. szeptember
30-tól október 6-ig a szlovákiai Konstantin
Filozófus Egyetemen Erasmus+ oktatói mobilitáson vett részt. Utazásának költségeit
a 2T0821601 sz. keret fedezte.

Nemzetközi kapcsolatok

oktatói mobilitáson vett részt. Utazásának költségeit a 2T0821601 sz. keret fedezte.

Prof. Dr. habil. Drahota-Szabó Erzsébet általános
és tudományos dékánhelyettes, intézetvezetõ
egyetemi tanár 2018. október 14-tõl október
20-ig az ausztriai Kirchliche Pädagogische
Hochschule Wien/Krems intézményben
Erasmus+ oktatói mobilitáson vett részt. Utazásának költségeit a 2T2901690 sz. keret fedezte.
Sárvári Erzsébet Tünde mesteroktató 2018. október 14-tõl október 20-ig az ausztriai Kirchliche
Pädagogische Hochschule Wien/Krems intézményben Erasmus+ oktatói mobilitáson vett részt.
Utazásának költségeit a 2T0821601 sz. keret
fedezte.
Kovács Keve DLA fõiskolai docens 2018. október 20-tól október 24-ig a németországi Glasstec
intézményben részt vett az Európai Üvegkiállítás
szakmai programján. Utazásának költségeit
a 2T0821601 sz. keret fedezte.
Prof. Dr. habil. Rácz Lajos nemzetközi ügyekért és innovációért felelõs dékánhelyettes,
intézetvezetõ egyetemi tanár 2018. október
21-tõl október 27-ig a szlovákiai Selye János
Egyetemen Erasmus+ oktatói mobilitáson vett
részt. Utazásának költségeit az utas fedezte.
Dobó Andrea testnevelõ tanár 2018. október
21-tõl október 27-ig a németországi Johann
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
intézményben Erasmus+ oktatói mobilitáson
vett részt. Utazásának költségeit az utas fedezte.
Dr. Szabó Klára Katalin nyugalmazott fõiskolai docens 2018. október 21-tõl október 27-ig
a spanyolországi University of Deusto intézményben Erasmus+ oktatói mobilitáson vett részt.
Utazásának költségeit az utas fedezte.
Dr. Dombi Józsefné fõiskolai tanár 2018. október 21-tõl október 26-ig az ausztriai Kirchliche
Pädagogische Hochschule Wien/Krems intézményben Erasmus+ oktatói mobilitáson vett
részt. Utazásának költségeit az utas fedezte.
Vári Beáta tanársegéd 2018. október 21-tõl
október 27-ig a németországi Johann Wolfgang
Goethe-Universität Frankfurt am Main intézményben Erasmus+ oktatói mobilitáson vett
részt. Utazásának költségeit a 2T0821601 sz.
keret fedezte.
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Dr. Dombi Edina tanársegéd 2018. október 23-tól
október 31-ig a németországi Pädagogische
Hochschule Freiburg intézményben Erasmus+
oktatói mobilitáson vett részt. Utazásának költségeit az utas fedezte.
Nagy Zoltán Péter hivatalvezetõ 2018. október 23-tól október 31-ig a németországi
Pädagogische Hochschule Freiburg intézményben Erasmus+ adminisztratív mobilitáson vett
részt. Utazásának költségeit az utas fedezte.
Ujvári Orsolya ügyvivõ szakértõ 2018. október
25-én a szerbiai VM4K – Vajdasági Magyar
Képzõ-, Kutató- és Kulturális Központban
a kihelyezett szabadkai képzéssel kapcsolatos
szakmai egyeztetésen vett részt. Utazásának
költségeit a 2T0151601 sz. keret fedezte.
Dr. Dombi Józsefné fõiskolai tanár 2018. október 28-tól november 1-ig a csehországi
Masaryk University intézményben Erasmus+
oktatói mobilitáson vett részt. Utazásának költségeit a 2T0821601 sz. keret fedezte.
Hézsõné Böröcz Andrea testnevelõ tanár
2018. október 28-tól november 3-ig a romániai
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad intézményben Erasmus+ oktatói mobilitáson vett
részt. Utazásának költségeit a 2T0821601 sz.
keret fedezte.
Hocza Ágnes testnevelõ tanár 2018. október
28-tól november 3-ig a romániai Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad intézményben Erasmus+
oktatói mobilitáson vett részt. Utazásának költségeit az utas fedezte.
Dr. habil. Propszt Eszter fõiskolai tanár 2018.
november 4-tõl november 6-ig a szlovákiai
Selye János Egyetemen részt vett és elõadást
tartott a Komorner Germanistentag c. tudományos rendezvényen. Utazásának költségeit
a 2T2901690 sz. keret fedezte.
Prof. Dr. habil. Drahota-Szabó Erzsébet általános
és tudományos dékánhelyettes, intézetvezetõ
egyetemi tanár 2018. november 4-tõl november 6-ig a szlovákiai Selye János Egyetemen
részt vett és elõadást tartott a Komorner
Germanistentag c. tudományos rendezvényen.
Utazásának költségeit a 2T2901690 sz. keret
fedezte.

Dr. Tuska Tünde tanszékvezetõ fõiskolai docens
2018. november 8-tól november 10-ig a szlovákiai Incheba Expo Bratislava intézményben
részt vett a Biblioteka 2018 c. könyvfesztiválon.
Utazásának költségeit az utas fedezte.
Dr. Juhász Valéria mb. tanszékvezetõ fõiskolai
docens 2018. november 14-tõl november 16-ig
a lengyelországi University of Warsaw intézményben részt vett az ENGaGE (Erasmus+ KA2)
projekt projekttalálkozóján. Utazásának költségeit a 2P6011655 sz. keret fedezte.

C

Dr. Szabó Zsolt anyanyelvi lektor 2018. november 14-tõl november 16-ig a romániai Centrul
De Cultura „Augustin Bena” intézményben részt
vett és elõadást tartott a Román Etnológiai
Egyesület (ASER) nemzetközi konferenciáján.
Utazásának költségeit az utas fedezte.

C

Dr. Bucin Mihaela Geni tanszékvezetõ fõiskolai
docens 2018. november 14-tõl november 16-ig
a romániai Centrul De Cultura „Augustin Bena”
intézményben részt vett és elõadást tartott
a Romániai Etnológiai Egyesület (ASER) nemzetközi konferenciáján. Utazásának költségeit
a 2T2901690 sz. keret fedezte.

C

Dr. Szabó Zsolt anyanyelvi lektor 2018. november 14-tõl november 16-ig a romániai Centrul
De Cultura „Augustin Bena” intézményben részt
vett és elõadást tartott a Romániai Etnológiai
Egyesület (ASER) nemzetközi konferenciáján.
Utazásának költségeit az utas fedezte.
Prof. Dr. habil. Rácz Lajos nemzetközi ügyekért és innovációért felelõs dékánhelyettes,
intézetvezetõ egyetemi tanár 2018. november 19-tõl november 23-ig a romániai Babes’
Bolyai Tudományegyetemen Erasmus+ oktatói
mobilitáson vett részt. Utazásának költségeit
az utas fedezte.
Mihály Péter Dániel adjunktus 2018. november 19-tõl november 23-ig a romániai Babes’
Bolyai Tudományegyetemen Erasmus+ oktatói

mobilitáson vett részt. Utazásának költségeit
a 2T0821601 sz. keret fedezte.

Dr. Bácskai Mihály egyetemi docens 2018. november 19-tõl november 25-ig a franciaországi
ONALCO intézményben Erasmus+ oktatói mobilitáson vett részt. Utazásának költségeit
a 2T0821601, valamint a 2T2101610 sz. keret
fedezte.
Prof. Dr. habil. Gulyás László egyetemi tanár
2018. november 19-tõl november 23-ig a romániai Babes-Bolyai Tudományegyetemen
’
Erasmus+ oktatói
mobilitáson vett részt.
Utazásának költségeit az utas fedezte.
Prof. Dr. habil. Gulyás László egyetemi tanár
2018. november 26-tól november 29-ig a csehországi University of Economics Pragues intézményben kutatást, anyaggyûjtést végzett.
Utazásának költségeit a 2S30214601 sz. keret fedezte.
Prof. Dr. habil. Benkõ Zsuzsanna professor
emerita 2018. december 2-tõl december 8-ig
az ausztriai Fachhochschule JOANNEUM intézményben Erasmus+ oktatói mobilitáson vett részt.
Utazásának költségeit a 2T0821601, valamint
a 2S7541650 sz. keret fedezte.
Dr. Szabó Zsolt anyanyelvi lektor 2018. december 3-tól december 9-ig a romániai Institutul
Limbii Române intézményben részt vett és
elõadást tartott a Román nyelv és kultúra
100. évfordulójára megrendezett, anyanyelvi
lektorok konferenciáján. Utazásának költségeit az utas fedezte.
Dr. Tuska Tünde tanszékvezetõ fõiskolai docens
2018. december 5-tõl december 8-ig a szlovákiai
Spolocvenskovedný ústav Centra spolocvenských
a psychologických vied Slovenskej akadémie
vied intézményben konzultáción vett részt egy
közös kutatás kapcsán.
Dr. Varjasi József Gyula fõiskolai docens 2018.
december 9-tõl december 15-ig a romániai
Babes-Bolyai Tudományegyetemen Erasmus+
’ mobilitáson vett részt. Utazásának költoktatói
ségeit a 2T0821601 sz. keret fedezte.
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Sárvári Erzsébet Tünde mestertanár tanár
2018. november 4-tõl november 6-ig a szlovákiai Selye János Egyetemen részt vett és
elõadást tartott a Komorner Germanistentag c.
tudományos rendezvényen. Utazásának költségeit az utas fedezte.

Nemzetközi kapcsolatok

ERASMUS+ HALLGATÓI MOBILITÁS
2018/2019 I. félév
KIUTAZÓ HALLGATÓINK

BEJÖVÕ HALLGATÓK

A 2018/2019-es év I. félévében karunkról hét
hallgató részképzésben, egy hallgató pedig
szakmai gyakorlaton vett részt öt ország öt
egyetemén és egy gyakorlóhelyén.
Úti céljaik Anglia, Ausztria, Németország,
Spanyolország, Románia voltak.
Kiutazott hallgatóink intézetek, tanszékek
szerinti megoszlását az 1. táblázat foglalja össze.

A 2018/2019-es év I. félévében a Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Karra húsz külföldi hallgató
érkezett Erasmus+ részképzés keretein belül.
A 2. táblázat azt foglalja össze, hogy milyen
országokból és mely tanszékekre jöttek.

Hallgatók
száma (fõ)

Tanszék, intézet
Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

2

Gyógypedagógus-képzõ Intézet

1

Mûvészeti Intézet, Ének- Zene Tanszék

1

Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Intézet

1

Tanító- és Óvóképzõ Intézet, Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék

2

Testnevelési és Sporttudományi Intézet

1

1. táblázat: Kiutazó hallgatók
Tanszék, intézet

Ország

Hallgatók
száma (fõ)

Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet Törökország

1

Tanító- és Óvóképzõ Intézet, Alkalmazott Pedagógiai
és Pszichológiai Tanszék

Spanyolország

1

Alkalmazott Természettudományi Intézet, Informatika
Alkalmazásai Tanszék

Törökország

2

Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Angol Szakcsoport

Olaszország, Spanyolország, Törökország

7

Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Francia Szakcsoport

Franciaország

1

Mûvészeti Intézet, Ének-zene Tanszék

Törökország

3

Mûvészeti Intézet, Rajz-mûvészettörténeti Tanszék

Csehország

1

Testnevelési és Sporttudományi Intézet

Spanyolország

4

2. táblázat: Bejövõ hallgatók
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A PT&SCHE (The Introduction of Part-Time and Short Cycle Studies in Serbia) elnevezéssel futó TEMPUS (Trans-European Mobility Programme for University Studies) projekt
az ERASMUS+ program Kapacitásbõvítés a felsõoktatásban alprogramjának része.
A projektben tíz szerb, illetve öt, valamely európai uniós országban (Észtország, Szlovénia,
Hollandia, Egyesült Királyság, Magyarország)
mûködõ felsõoktatási intézmény vesz részt.
A közös munka még 2015 õszén kezdõdött,
és a projekt most futamidejének végéhez közeledik. A közös célkitûzés a pályázati munka
elsõ szakaszában az volt, hogy a részt vevõ
intézmények feltérképezzék a rövid ciklusú
és részidõs képzések jogi hátterét és gyakorlati
megvalósulását az EU-s partnerországokban,
illetve ezek alapján ajánlásokat fogalmazzanak
meg a projektben részt vevõ szerb intézmények
számára. Ezt követõen, a projekt második részében a partnerek közösen új pilot programokat,
tananyagokat és innovatív oktatási módszereket
dolgoztak ki, teszteltek és értékeltek. Ezek alapján
a munka utolsó szakaszában most folyik az értékelés, az eredmények közzététele és a jövõre
vonatkozóan a projekt fenntarthatóságát és
továbbfejlesztését célzó stratégiák kidolgozása.
Ez utóbbi célkitûzést szem elõtt tartva
a projektben részt vevõ Belgrade Metropolitan
University a 2018-ban már kilencedszerre megszervezett E-Learning tematikájú tudományos
konferenciáján is kiemelten foglalkozott a rövid ciklusú és részidõs

KARI KÖZLÖNY
PDF formátumban letölthetõ a JGYPK internetes
honlapjáról: http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/
kari-kozlony/kari-kozlony
Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar,
H-6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.,
Tel.: +36/62-546-051, Fax: +36/62-420-953
Kiadja a SZEK JGYF Kiadó
Felelõs kiadó: Forró Lajos

programok helyével, szerepével a felsõoktatásban, illetve ezek szervezési és módszertani
kérdéseivel. A 2018. szeptember 27–28-án
Belgrádban megrendezett konferencián karunk
oktatói is képviseltették magukat. Gál Zsuzsanna
és Szabó Klára módszertani témájú elõadást
tartottak On Some Pedagogical Implications
od Short Cycle and Part-Time Studies and
the Importance of Student Counselling címmel.
A konferencia elõadásainak teljes anyaga kötetben is megjelent a szerb partnerintézmény
gondozásában.
Ami a projekt zárásáig végzendõ munkát
illeti, a projekt eredményeinek finomhangolása
céljából a szerb partnerintézmények képviselõi
2019. február hónapban tanulmányutat tesznek
egyetemünkön, majd ezt követõen Belgrádban rendezik a projektet lezáró konferenciát,
amelyen karunk oktatói is képviselik intézményünket. Ezek az alkalmak elõkészítõ munkára
is lehetõséget adnak, lehetõvé téve, hogy a jövõben intézményünk szerb felsõoktatási intézményekkel is szorosabb szakmai, oktatási
és tudományos együttmûködési stratégiát
dolgozzon ki, illetve újabb EU-s projekteket
készítsen elõ.

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Kar hivatalos tájékoztatója
Felelõs szerkesztõk: Nagy Zoltán Péter hivatalvezetõ,
Tõkéné dr. Molnár Gizella dékánhelyettes
Szerkesztõbizottság: Cseh Attila, Fejõs Sándor,
Nádudvari Gabriella, Nagy Zoltán Péter
Olvasószerkesztõ: Horváthné Szélpál Mária
Technikai szerkesztõ: Veres Ildikó
Megjelent: 2019. év január havának második felében
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RÖVID CIKLUSÚ ÉS RÉSZIDÕS TANULMÁNYOK:
A PT&SCHE PROJEKT

Hallgatói Önkormányzat
hírek
hírei

JUHÁSZ GYULA BÁL
2018 õszén a kar Hallgatói Önkormányzata
immár harmadik alkalommal rendezte meg
a Juhász Gyula Bált. A színvonalas eseményt
évrõl évre egyre több vendég látogatja, így ebben
az évben már a József Attila Tanulmányi és
Információs Központ adott otthont a rendezvénynek. Az érkezõ vendégek vörös szõnyegen
sétálhattak be az elõtérbe, ahol a hölgyeknek
egy szál fehér rózsával kedveskedtek, illetve
a pincérek köszöntõ pezsgõt szolgáltak fel.
A vacsora a hagyományokhoz híven idén is svédasztalos volt, melynek köszönhetõen mindenki ízlésének megfelelõ fogást választhatott.
A remek hangulatról a Zsomboys
zenekar és Kökény Attila gondoskodott. Az esemény ez évben
is elérte célját, ugyanis a jelen
lévõ oktatók és hallgatók oldottabb légkörben is találkozhattak
és szórakozhattak.

