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Az EMMI‐ELTE pályázati felhívásokra beérkezett pályázatok elbírálása január folyamán
megtörtént. Az Előértékelő Bizottság döntése alapján a következő eredmények
születtek:
 Szülőföldi doktori (volt Soós Kálmán) ösztöndíj kategóriában a szétosztható
ösztöndíjkeret a 2017/2018‐as tanévben 10 hónap, havi 50.000 ft volt. A
beérkezett érvényes pályázatok száma: 69, amit az Előértékelő Bizottság mind
támogatásra javasolt.
 Részképzés (teljes szemeszter és tanulmányút) a 2017/2018‐as tanév tavaszi
félévére beérkezett érvényes pályázatok révén igényelt hónapszám nem érte el a
rendelkezésre álló keretet. Az Előértékelő Bizottság egyhangúlag minden
beérkezett, érvényes pályázatot támogatásra javasol. Tehát a támogatásra
javasolt pályázatok igényelt hónapszáma: 166,5, ami 164 pályázót jelent.
 Szülőföldi fiatal egyetemi oktatói ösztöndíj részben 34, érvényes pályázat (egy
pályázó szülőföldi doktori támogatásra is benyújtotta pályázatát, az Előértékelő
Bizottság abban a kategóriában javasolta támogatásra) érkezett be. A
támogatásra javasolt fiatal egyetemi oktatói ösztöndíj pályázatok száma tehát
33.
Folytatódik a Szakkollégiumi délutánok eseménysorozat a 2018‐as évben is, a már ismert
helyszínen, a K+ Közösségi Térben. Az eseménysorozaton a KMEI által támogatott
szakkollégiumok mutatkozhatnak be más szakkollégiumi tagok és az érdeklődő
közönség előtt. Novemberben a Vegyészmérnöki Szakkollégium bemutat(koz)ója során
arra a kérdésre kereste a választ, hogy Mi a manó az a nano? Decemberben a Marke
Team Szakkollégium a Tokaj:2.0: milyen egy modern belváros? címmel tartotta meg
bemutatkozó estjét. Az eseményről beszámoltunk a honlapunkon és Facebook‐
oldalunkon, a fényképek elérhetők Galériánkban. A következő szakkollégiumi délutánok
március 8‐án és 22‐én kerülnek megszervezére. Továbbra is várjuk a szakkollégiumok
jelentkezését egy frappáns előadáscímmel és bemutatkozóval, az office@kmei.ro
emailcímre.
Szakkollégiumi kiválósági ösztöndíjat hirdettünk. Szakkollégiumonként egy, kiemelkedő
tudományos tevékenységgel rendelkező hallgatót jelölhettek a szakkollégiumvezetők.
Összesen 15 fiatal kutató részesült ebben a kiválósági ösztöndíjban, akiknek január
folyamán be kellett küldeniük a KMEI‐hez azt a munkát, amely a kiválósági ösztöndíj
alapjául szolgált. A fiatal kutatókkal a KMEI ösztöndíjszerződést kötött és december
folyamán egyszeri támogatásban részesített a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
támogatási keretének terhére.
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Egyéb hírek:
 A Márton Áron Kollégium és Szakkollégium (Debrecen), az ELTE Márton Áron
Szakkollégium, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, valamint a Debreceni Egyetem
közös szervezésű Phd‐konferenciát szervez a doktori és posztdoktori képzésben
résztvevő határon túli magyar hallgatók számára. A konferencia címe:
Interdiszciplinaritás a Kárpát‐medencében. A konferncia időpontja: 2018. április 6,
helyszíne pedig a Debreceni Egyetem, Főépület (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.).
Jelentkezési határidő: március 25. A jelentkezéseket az alábbi szekciókba várják:
Irodalomtudomány,
Nyelvtudomány,
Történelem‐és
politikatudomány,
Néprajztudomány, Vallás‐, Kultúra‐ és Művelődéstörténet, Állam‐ és Jogtudomány,
Komplex Természettudományok, Társadalomtudományok, Szociológiatudományok,
Informatika, illetve Orvos‐és Egészségtudomány. További információk elérhetőek:
martonaron.elte.hu honlapon vagy a masz@unideb.hu e‐mail címen.
 A KMEI együttműködési megállapodást kötött a budapesti Márton Áron
Szakkollégiummal. Mészáros Tamás, a MÁSZ szakmai igazgatója 2018 januárjában
Kolozsvárra látogatott, ebből az alkalomból kerekasztal beszélgetésre hívtuk a
szakkollégiumvezetőket. A beszélgetésre január 23‐án délután került sor, ahol a jövőbeli
együttműködés alapjait fektették le.
 A KMEI által meghirdetett irodavezetői állást a január folyamán lezajlott interjúk után
sikeresen betöltötték. Szalma Anna‐Máriának hálásan köszönjük az 5 éves áldozatos
irodavezetői munkáját, amellyel nagyban hozzájárult a KMEI színvonalas működéséhez.
Deák Enikőnek pedig eredményes munkát kívánunk a KMEI‐nél.
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