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MŰHELYKONFERENCIA | MÉSZÖLY MIKLÓS SZÜLETÉSÉNEK
100. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
A Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék Sensus Csoportja, valamint
az MTA PAB I. Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottságának Irodalomelméleti Munkabizottsága a 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszterében műhelykonferenciát szervez
Mészöly Miklós születésének 100. évfordulója alkalmából.
Az előadásokra 2021. február 2. és május 4. között keddenként 16 órai kezdettel kerül
sor a MS Teams felületén.
Hozzáférés az orban.jolan@pte.hu e-mailcímen kérhető.

TANULMÁNYKÖTET | MEGJELENT A BÖLCSÉSZ AKADÉMIA
4. TANULMÁNYKÖTETE
A COVID-19 járvány átírta a Bölcsész Akadémia 2019/2020-as tavaszi szemeszterének
programját is, melynek következtében a tavaszra tervezett hat előadásból mindössze az
első kettőt lehetett megtartani. Ennek eredményeképpen egy olyan gyűjteményes kötetet
forgathatnak az érdeklődők, amelyben a kényszerűen elhalasztott előadások tanulmán�nyá érlelt változatát előbb olvashatják, minthogy a szerzőktől azokat élőszóban hallották
volna.
A kötet e-book változata elérhető a KTDT honlapján.
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NEMZETKÖZI HALLGATÓKAT CÉLZÓ KARI FACEBOOK- ÉS
INSTAGRAM-OLDAL INDULT
Elindult a PTE BTK nemzetközi hallgatókat megcélzó Facebook- és Instagram-oldala,
amelyek friss tartalmakkal kívánják megszólítani a kar mostani és leendő hallgatóit.
A közösségioldalak célja, hogy a Kar hírei, eseményei még könnyebben elérhetőek legyenek mind a saját hallgatóink, mind pedig a potenciális nemzetközi beiskolázási piac
számára.
Angol nyelvű
Facebook

Angol nyelvű
Instagram

Török nyelvű
Instagram

KUTATÁSTÁMOGATÁS | WEB OF SCIENCE PROFIL
A Web of Science a világ egyik legnagyobb absztrakt- és citátum-adatbázisa. Mintegy 20.000
folyóiratot, többszázezer könyvet és konferenciakiadványt, valamint szabadalmat tartalmaz. A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársának az alábbi linken elérhető
útmutatója segít eligazodni az adatbázisban.

KÖZLEMÉNY | ISBN/ISSN IGÉNYLÉS
Felhívjuk tisztelt oktatóink figyelmét,
hogy változik az ISBN/ISSN igénylés menete!

INFORMÁCIÓ | OTTHONRÓL IS ELÉRHETŐK PÉCSI EGYETEMI KÖNYVTÁR
ÉS TUDÁSKÖZPONT ADATBÁZISAI
A távoli elérés segítségével lehetőség nyílik akár otthonról is
hozzáférni az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont által előfizetett adatbázisokhoz, e-folyóiratokhoz, e-könyv csomagokhoz. Az elérés azonban csak az egyetemi polgárok számára
lehetséges (hallgatók, oktatók, dolgozók).

NÉVVÁLTOZTATÁS | OROSZ FILOLÓGIA TANSZÉK
A PTE BTK Kari Tanácsa támogatta a Szláv Filológia Tanszék névváltoztatási kérelmét.
Ennek értelmében a tanszéket 2021. március 16-ától Orosz Filológia Tanszéknek hívják.
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BESZÉLGETÉSSOROZAT | A MASZK MÖGÖTT
Gyuris Petra, a Pszichológia Intézet adjunktusa
A maszk mögött címmel indított beszélgetéssorozatot. Az epizódok célja, hogy az itt dolgozó
oktatókat jobban megismertesse a hallgatókkal.
A beszélgetésekből történetek olyan sora bontakozik ki, melyek az interjúalanyok személyiségének addig nem ismert színeit mutatják meg.
A sorozat a kari YouTube-csatornán is elérhető,
A maszk mögött címet viselő lejátszási listában.

FELHÍVÁS | CALL FOR PAPERS ON ZADIE SMITH
Nurten Birlik (METU, Middle East Technical University, Turkey) and Noémi Albert (University of Pécs, Hungary) are working on an edited volume on the works of Zadie Smith.
Papers have already been submitted on White Teeth, on the short stories, and on NW, by
several colleagues from Turkey, the US, Germany and Britain. Further papers are welcome on The Autograph Man, On Beauty and Swing Time, or any of Smith’s other works.
The deadline for the 150-word abstracts is 10 May 2021 to one of the following email addresses: albert.noemi2@pte.hu or noemi.albert916@gmail.com.
The editors, Nurten Birlik and Noémi Albert

KÉPZÉS | A BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR ANGLISZTIKA
INTÉZETE ANGOL-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉST INDÍT
A képzés kezdete: 2021. szeptember
A képzés munkarendje: LEVELEZŐ tagozat
Konzultációs gyakoriság: 6 alkalom / félév (péntek)
A képzés időtartama: 4 félév, 350 tanóra, 120 kredit
Költségtérítés összege (előreláthatóan): 150.000 Ft/félév, részletfizetés lehetőséges
A szak felvételének feltétele: bölcsészettudomány képzési területen szerzett BA, vagy azzal egyenértékű főiskolai diploma, valamint felsőfokú C típusú (C1), államilag elismert
nyelvvizsga-bizonyítvány angol nyelvből vagy BA szintű anglisztika diploma.
A felvétel módja: pályázat (CV + diplomamásolat + nyelvvizsga bizonyítvány), melyeket
a jelentkezési laphoz kell csatolni; valamint felvételi elbeszélgetés.
A szóbeli felvételi ideje: külön értesítés alapján a jelentkezések lezárta után. Azok a pályázók, akik ebben a félévben szerzik meg a diplomájukat, a diploma megszerzésének
várható idejét tüntessék fel a CV-n.
Érdeklődés (és előzetes jelentkezés) emailben: csikai.zsuzsa@pte.hu
Jelentkezési határidő: 2021. május 15.
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SZAKSZERVEZET | BELÉPÉSI NYILATKOZAT A FELSŐOKTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉBE
A PTE dolgozói közül csaknem 900-an vettek részt azon az összdolgozói fórumon, amelyet a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének (FDSZ) PTE Intézményi Szervezete
hirdetett meg 2021. március 11-ére. Hogy a dolgozók részvételi lehetőségét biztosítsa,
a fórum teljes időtartamára az egyetem rektora rektori szünetet rendelt el.
Az FDSZ PTE elnöke, Horváth Csaba az online eseményen arról tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy a belépési nyilatkozatot csak akkor tekinthetik hitelesnek, ha az
papír alapú és eredeti aláírással ellátott. Az elektronikus formában beérkező nyilatkozatokat nem tudják elfogadni. Ezzel szemben a belső postán érkezőket – amennyiben megfelelnek a fenti két feltételnek – természetesen igen.

Forrás: univpecs.com

A belépési nyilatkozat itt érhető el.

ESEMÉNYEK | A PTE BTK MENTORKLUB SZERVEZÉSÉBEN
Chatcsütörtök néven online Facebook-eseménysorozat indult, melynek keretén belül
meghívott előadók válaszolnak a hallgatók kérdéseire. Az eddigi témák:
1.
2.
3.
4.
5.

Online átállás – 2020. november 19.
Vizsgapara karácsonykor – 2020. december 17.
Osztatlan tanárképzés, szakosodás – 2021. március 25.
Szakosodás, szakirányválasztás – 2021. április 15.
Mi az, amit eddig nem mertél megkérdezni a vizsgákkal kapcsolatban?
- 2021. május 6.

Szintén a Mentorklub szervezésében került meghirdetésre a Conversation Club a tavaszi félév során több alkalommal is. Ezek tematikus alkalmak főleg az angol társalgási
nyelvhasználatot fejlesztik. A feladatok interaktívak, gamification alapúak és a kreatív
gondolkodást célozzák.
A résztvevők: Lukács Laura Klára, Szélpál Lívia, Simon Krisztián, John Voelker.
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