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KMEI hírlevél: 2017. október–november

A KMEI hírei
• Folytatódik a Szakkollégiumi délutánok eseménysorozat a 2017/2018-as tanévben. A
tavaly, a Bulgakov emeleti termében megtartott két esemény után az idei tanévtől új,
állandó helyszínre költözött a sorozat: a K+ Közösségi Térbe. Az eseménysorozaton a
KMEI által támogatott szakkollégiumok mutatkozhatnak be más szakkollégiumi tagok
és az érdeklődő közönség előtt. Októberben a Római Katolikus Státus Szakkollégium
tartott tagtoborzó előadást Az Erdélyi Római Katolikus Státus (h)arcai: múlt és jelen. A
marosvásárhelyi katolikus iskola kilátásai a Státus történetének árnyékában címmel.
November 16-án a Kémia Szakkollégium tagjai tartottak előadást A fűzfakéregtől az
antibiotikumokig? Gyógyszeripar, gyógyszerfejlesztés, félresikerült gyógyszerek kémiája
címmel, 28-án a Spectator Media Szakkollégium Fotográfia Szakosztálya, A
betondzsungel könyve avagy miért fotóz az újságíró? címmel. Az eseményről
beszámoltunk a honlapunkon és Facebook-oldalunkon, a fényképek elérhetők
Galériánkban.
• Szakkollégiumi kiválósági ösztöndíjat hirdettünk. Szakkollégiumonként egy, kiemelkedő
tudományos tevékenységgel rendelkező hallgatót jelölhetnek a szakkollégiumvezetők,
akikkel a KMEI ösztöndíjszerződést köt és december folyamán egyszeri támogatásban
részesít a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatási keretének terhére.
• Átalakítottuk a szakkollégiumi támogatások mértékének meghatározását szolgáló
pontrendszert. Az elmúlt években a szakkollégiumok egy-egy létszámarányosan
meghatározott támogatási összegből gazdálkodhattak, idéntől a támogatási keret egy
részét teljesítményalapú pontozás alapján határozzuk meg. A tervezett pontrendszert
vitára bocsátottuk a szakkollégiumvezetők között, az így egyeztetett pontrendszert a
KMEI Igazgatótanácsa is jóváhagyta.
• A KMEI együttműködési megállapodást kötött a budapesti Márton Áron
Szakkollégiummal. Reményeink szerint az elvi támogatás mellett sikerül gyakorlati és
anyagi szempontból is érvényesíteni az együttműködést. Mészáros Tamás, a MÁSZ
programfelelőse 2018 januárjában Kolozsvárra látogat, ebből az alkalomból kereskasztal
beszélgetésre hívjuk szakkollégiumvezetőinkkel.
• október 24-26. között Kolozsváron került megrendezésre a PA16/RO12 “Természeti és
kulturális örökség megőrzése” program keretében lezajlott projekteket bonyolító
intézmények találkozója, melyen a KMEI is részt vett. A KMEI 2016-ban sikeresen zárta a
Kultúra és természet Erdélyben: múlt és jövő című projektjét, jelenleg az elkezdett
kutatási és adminisztratív tevékenységek fenntarthatóságán dolgozunk. A program
során Szilágy megye kulturális és természeti örökségét vizsgáltuk. Intézményünket
Markó Bálint, a projekt menedzsere képviselte, aki a lebonyolított projekt
megvalósításait, nehézségeit mutatta be a keretprogramot illetve a további
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pályázatokat bonyolító intézmények, a rendezvényen részt vevő képviselőinek. Az
eseményen részt vettek a projekt norvégiai partnerei is.
• Előkészületben a soron következő pályázati EMMI-ELTE felhívások:
• Részképzés (teljes szemeszter és tanulmányút) a 2017/2018-as tanév tavaszi
félévére – az előzetes felhívás megjelent a honlapunkon, beszerezhető a
pályázat kötelezően csatolandó mellékletét képező Befogadó nyilatkozat.
• Szülőföldi doktori (volt Soós Kálmán) ösztöndíj – növekedett a szétosztható
ösztöndíjkeret (a 2017/2018-as tanévben 10 hónap, havi 50.000 ft pályázható,
előreláthatóan 65 személy támogatható).
• Szülőföldi fiatal egyetemi oktatói ösztöndíj – (részben) változtak a pályázható
tudományterületek (a korábbi informatika, a gazdálkodástudományok, az orvosi
és gyógyszerészeti, a műszaki területekről lehet pályázni, illetve a 2017/2018-as
tanévben a művészetek, testnevelés és sport, valamint a természettudományok
területén oktatók is pályázhatnak).
• Átalakítottuk a művészetek valamint az orvosi és gyógyszerészeti
tudományterületekre vonatkozó pályázatok esetén alkalmazott pontrendszert a
szülőföldi ösztöndíjpályázatok esetében. Az adott tudományterületek
szakembereit bevontuk mind a javaslatok előterjesztésének, mind a
változtatások kidolgozásának folyamatába.
• A pályázati felhívások megjelenése december közepére várható, januári beadási
határidővel.
• 2017. november 23-án a KMEI Igazgatótanácsa megtartotta a második félévi esedékes
ülését.
Tagszervezeti és szakkollégiumi hírek
•

•

2017. október 27-én került sor az ICEBM 2017 Nemzetközi Közgazdaság- és
Gazdálkodástudományi Konferenciára, amelyet a Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Közgazdaságés
Gazdálkodástudományi
Karának
Közgazdaságés
Gazdálkodástudományi
Magyar
Intézete
harmadik
alkalommal
szervezett, az EME Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztálya, a
Kolozsvári Akadémiai Bizottság, a Magyar Tudományos Akadémia, a Kolozsvári
Magyar Egyetemi Intézet és a Pro Oeconomica Egyesülettel közösen. A
konferencia közgazdaságtudományi szekcióként részét képezte a Magyar
Tudomány Napja Erdélyben 2017 rendezvénysorozatnak. A konferencián 77-en vettek
részt, 18 egyetem és kutatóintézet képviseletében Ausztriából, Németországból,
Magyarországról valamint Romániából, a három plenáris előadás után öt
szekcióban összesen 49 előadás hangzott el, angol nyelven. További
információk: https://econ.ubbcluj.ro/icebm/
Felvételt hirdetett a Római Katolikus Státus Szakkollégium. A tavalyi évben a
szakkollégium szünetelt, az idei tanévben római katolikus teológia és történelem
szakos hallgatókat vár a szakkollégiumi tevékenységekre.
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•

A Pedagógia Szakkollégium tagjai októberben egyhetes tanulmányúton vettek
részt Budapesten, Demény Piroska szakkollégiumvezetővel. A tanulmányút
tapasztalatairól beszámolnak a Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet
honlapján:
http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/kolozsvar/hirek/pedagogiai-szakmai-gyakorlat-waldorfmontessori-step-by-step-freinet-intezmenyekben/

Egyéb hírek:
• Kiírásra kerültek a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. központi és regionális pályázatai,
december 18-19-ei beadási határidőkkel.
(http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok_2018/)
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