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Eötvös Loránd Tudományegyetem Kárpát-medencei Nyári Egyetem 2017 
 

Hallgatói pályázati felhívás 
 
A Nyári Egyetem bemutatása: 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem huszonkettedik alkalommal rendezi meg a határon túli magyar 
anyanyelvű egyetemi hallgatók számára az ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetem 2017 programot 
2017. július 11. és július 16. között. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem lehetőséget kíván 
biztosítani, hogy a hazánk határain kívül élő magyar ajkú egyetemisták az anyaországban 
anyanyelvükön képezhessék tovább magukat, szaktárgyuk egy-egy speciális területén. Várjuk Erdély, 
Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Muravidék és Őrvidék magyar ajkú hallgatóit Magyarország 
legnagyobb és első számú kutatóegyeteme által kifejezetten nekik szervezett kurzusaira. A szakmai 
képzésen túl széles körű kulturális programok szervezésével biztosítjuk, hogy a résztvevők 
megismerhessék a város nevezetességeit, valamint bepillantást nyerhessenek a pezsgő budapesti 
diákéletbe. A nyári egyetem munkanyelve a magyar. 
 
Szakmai program: 

A Nyári Egyetemünk mottója: Egységben a tudomány! 
 
A Nyári Egyetem hét szekcióba várja a jelentkezőket a következő tematikákkal: 
Gyógypedagógia:  Élethelyzetetek – fogyatékossággal és anélkül 
Humántudomány:  Interdiszciplináris konferencia:  „Dögész – Filosz” Kárpát-medencei 

Szakkollégiumi Konferencia IV  
Informatika:   Robotika 
Jogtudomány:   A kulturális sokszínűség a jogban 
Tanító- és óvóképzés:  A művészettel nevelés gyakorlatai kisgyermekkorban 
Társadalomtudomány: Mítoszok a modernitásban – Modern mítoszok társadalomtudományi 

nézőpontból 
Természettudomány:  A víz 
 
Gyógypedagógiai szekció: Élethelyzetek – fogyatékossággal és anélkül 
A Nyári Egyetem résztvevőinek alkalmuk lesz a szokásostól eltérő perspektívából szemlélni azokat a 
hétköznapi helyzeteket, amelyeket a fogyatékos emberek is naponta megtapasztalnak, ám kicsit 
másképp, mint a nem fogyatékossággal élő társaik.   
Hogyan gondolkodik a tudomány a fogyatékosságokról? Mit tehet a befogadásért, az emberi 
sokszínűség tiszteletéért? A választ tapasztalt oktatóink és kutatóink segítenek megtalálni. 
 
Humántudományi szekció: Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia IV 
A Humántudományi szekció az Eötvös József Collegium történelmi hagyományait követve, a Márton 
Áron Szakkollégiummal közösen „Dögész – Filosz” (Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia IV) 
címmel interdiszciplináris konferenciát szervez a jelentkezők számára. A határon túli résztvevők a 
Magyarországon tanuló szakkollégistákkal együtt, tematikus ülésszakokon adnak elő 15 percben. Az 
ülésszakokon a szakterületek elismert kutatói elnökölnek, a konferencia alatt konzultációkat, 
tutoriális szemináriumot tartanak. A legjobb előadásokból áll össze az Ingenia Hungarica (ISSN 
sorozat) újabb kötete (http://honlap.eotvos.elte.hu/ingenia-hungarica/) 
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Informatikai szekció: Robotika 
 
Az ELTE Informatikai Kara több éve végez rangos kutatásokat a témában, melynek elméleti és 
gyakorlati eredményeiről, kihívásairól és az elért sikerekről neves oktatók számolnak majd be a nyári 
egyetemi résztvevőknek szervezett előadásokon és szemináriumokon. 
 
Jogtudományi szekció: A kulturális sokszínűség a jogban 
 
A modern európai társadalmak egyre intenzívebben találkoznak a kulturális sokszínűséggel, és az 
ebből eredő kérdések a jog számos területén megjelennek, az alkotmányjogtól az európai unió 
jogán, a nemzetközi jogon és a büntetőjogon keresztül a családi jogig. Az ELTE 2017. évi nyári 
egyetemének jogi szekciója a különböző jogágakban felmerülő problémákat veszi szemügyre, 
érzékeltetve azokat a mérlegelési szempontokat is, amelyeket ezen problémák megoldásakor a 
jogalkotók és a jogalkalmazók szem előtt tartanak. A nyári egyetem kifejezetten gyakorlat-orientált, 
az egyes előadásokat a témakörhöz tartozó közös jogeset-megoldások követik és egészítik ki.  
 
Tanító- és Óvóképző szekció: A művészettel nevelés gyakorlatai kisgyermekkorban  
 
A szekció workshopjai betekintést adnak a művészetek alkalmazásának óvodai, iskolai gyakorlatába. 
A hallgatók a bevezető előadáson megismerik a művészet nyelvezetének, szabályrendszerének 
kulturális meghatározottságait, a kultúra és a művészet összefüggésének kortárs elméleteit. A 
különböző művészeti ágakra fókuszáló előadók korszerű tudományos ismeretek felhasználásával 
formálják a résztvevők művészetképét, a művészet társadalomban betöltött szerepéről alkotott 
elképzelését. A kurzus komplex szemléletet nyújt: az órák tartalmai, üzenetei segítik a művészeti 
ágak közötti eligazodást. A diákok az interaktív foglalkozásokon nyitottá válnak a magyar 
gyerekkultúra értékeinek befogadására, a kisgyermekek személyiségfejlesztéséhez elengedhetetlen 
modern szakmódszertani eljárásokra:  

- ismereteket szereznek a legújabb gyerekkönyvek szövegvilágáról, az élményalapú 
irodalomközvetítés lehetőségeiről  

- fejlesztik énekes képességeiket, érzékenységüket a kisgyermekek zenei megnyilvánulásai 
iránt, gazdagítják repertoárjukat, megismerik a legújabb zenei nevelési koncepciókat. 

- a vizuális kultúra közvetítésével foglakozó gyakorlaton újszerű technikákat sajátítanak el, 
kiteljesítik innovatív ötleteiket, kreativitásukat.  

- betekintenek a drámapedagógiai eszköztárba, az egyes részképesség-területek 
fejlesztésének lehetőségeibe, az érzékszervi finomítás lehetséges módszereibe 
 

Társadalomtudományi szekció:  
Mítoszok a modernitásban – Modern mítoszok társadalomtudományi nézőpontból 
 
“A mitológia megmagyarázza önmagát és mindent a világon.”- írta Kerényi Károly. A 
társadalomtudományok tükrében mítosznak nevezzük azokat a narratívákat, amelyek elmondják 
számunkra, hogy milyen, és miért olyan a világ, az életünk és társadalmunk, amilyennek tapasztaljuk 
azokat. A mítoszok az “abszolút”, “totális” valóságot fejezik ki egy csoport számára. A mítoszok ezért 
nem csupán “mozaikdarabjai” egy kultúrának és nem értelmezhetők csupán a vallások 
kontextusában. Mítoszaink jelen vannak mindennapjainkban, életünk aprónak tűnő mozzanataiban, 
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szimbólumainkban és rítusainkban egyaránt. Mindennek fényében a nyári egyetem alkalmain arra 
keressük a választ, hogy napjainkban milyen üzeneteket, mintákat fogalmaznak meg számunkra –
többek között- a filmipar, a tömegmédia, a reklámok, a popkultúra vagy a társadalmi ideológiák 
narratívai az “igazi élet”, a “boldogság”, a “szépség” vagy a “modern identitás” mibenlétéről. Az 
interaktív előadások és workshopok számos esettanulmány, elemzés segítségével, a hallgatók 
intenzív bevonásával próbálnak hozzájárulni napjaink kulturális-társadalmi valóságának és ezáltal 
önmagunk mélyebb megértésehez. 

 
Természettudományi szekció: A víz 
A természettudományi szekció idei témája a víz. Milyen kihívásokkal kell számolni a globális 
klímaváltozás korában a csapadékkal, az árvizekkel kapcsolatban? A felmelegedés miképpen hat az 
óceán jegére vagy a magashegységek fagyott területeire, jeges tavaira? A hallgatók 
megismerkedhetnek a folyóvízzel és a karsztvízzel, a vizes barlangokkal, hazai tájaink „vizes” 
történetével (földtörténeti léptékű változásaival), benne nem utolsó sorban ember és táj 
történetével: az ártéri gazdálkodással, víztisztítással, históriai érdekességekkel. 
 
 
Előadás- és poszterfelhívás: 

Az ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetemen a résztvevők előadást tarthatnak vagy posztert 
mutathatnak be tudományos témában (például jól sikerült félévi dolgozatuk témájából vagy 
szakdolgozati témájukról) a szombati napon. Célunk, hogy megismerjük egymás szakmai érdeklődési 
körét és beszélgessünk róla. 
 
Az előadás tíz perc; az előadó hallgatókat kérjük, lehetőleg diasort (Power Point vagy PDF) vetítsenek 
az előadáshoz.  
Az e-poszter bemutatása 5 perc, melyet kötetlen beszélgetés követ. A poszter terjedelme egy oldal. 
A hallgató kutatási témáját mutatja be, képekkel, ábrákkal és kevés szöveggel illusztrálva. 
 
A diasort és az e-posztereket is projektorral vetítjük ki, nyomtatni nem szükséges a diasort és a 
posztert sem. 
 
A legjobban sikerült posztereket és előadásokat díjazzuk és közzétesszük a nyári egyetem honlapján 
is. 
 
Segédanyag: 
Ha még nem tartott előadást vagy nem készített posztert, de most szívesen kipróbálná magát, 
olvassa el segédanyagunkat a honlapon vagy érdeklődjön nálunk (nyariegyetem@inf.elte.hu). 
 
 
Pályázás menete: 
Azok a jelentkezők, akik szívesen tartanának előadást vagy mutatnának be posztert szakmai 
munkájukról, a Nyári Egyetem online pályázati felületén a pályázatuk benyújtásakor tudják jelezni 
szándékukat. Az online pályázati felületen, kérjük, adják meg a tervezett előadás/poszter címét és 4-
5 mondatban foglalják össze az előadás/poszter tervezett témáját is.  
 
A beérkezett előadásokról és poszterekről a szekciók döntenek. 
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Tervezett program: 

2017. július 10.  érkezés 
2017. július 11-15. szakmai és szabadidős programok 
2017. július 16.  egész napos kirándulás  
2017. július 17.  hazautazás 
 
 
Pályázás: 

Pályázásra jogosultak köre: 
- Határon túli felsőoktatási intézményben jelenleg tanuló vagy határon túli felsőoktatási 

intézményben 2016/2017-es tanév tavaszi félév előtt végzett hallgató; 
- Magyar ajkú; 
- Nem rendelkezik magyarországi állandó lakcímmel. 

 
Pályázásra nem jogosult: 

- Magyarországi felsőoktatási intézményben teljes képzésben vesz részt. 
 
Támogatás módja: 
A részvételre kétféle módon, teljes támogatott és teljes költségtérítéses formában nyílik lehetőség. 
Az elbírálás során a jelentkezők közül előnyt élveznek azok a hallgatók, akik először látogatnak el a 
Nyári Egyetemre. 
 
Teljes támogatott részvétel: 

- Támogatott státuszra kizárólag a 2016/2017-es tanév 2. félévében aktív hallgatói 
jogviszonnyal rendelkező hallgatók jelentkezhetnek. 

- A támogatott részvételi lehetőség biztosítása az összes benyújtott elektronikus pályázat 
alapján történik differenciáltan, elsősorban tanulmányi, szakmai teljesítmény figyelembe 
vételével. 

- A támogatott státuszú hallgatók részére a Nyári Egyetem teljes ideje alatt a szakmai 
programok mellett a szállás, a napi kétszeri étkezés (reggeli és ebéd), a szervezett szabadidős 
programok (délutáni szabadidős programok és egynapos kirándulás) és a budapesti 
tömegközlekedés térítésmentesen biztosított. Az egyéb felmerülő költségekről (pl. Nyári 
Egyetemre utazás és hazautazás) a résztvevőknek kell gondoskodniuk. 

 
 
Teljes költségtérítéses részvétel: 

- Kizárólag költségtérítéses formában tudjuk fogadni a már végzett, a 2016/2017-es tanév 2. 
félévében hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező hallgatókat. 

- A pályázatuk alapján a támogatott keretbe nem kerülő résztvevők – amennyiben vállalják azt 
– szintén költségtérítéses formában vehetnek részt a nyári egyetemen. 

- A költségtérítéses részvételi lehetőség biztosítása a benyújtott elektronikus pályázatok 
alapján történik érkezési sorrendben. A költségtérítéses formára jelentkezők számára a 
jelentkezésnek nem kell tartalmaznia az utolsó két lezárt félév tanulmányi átlagát.  

- A költségtérítés teljes összege: 25 000 Ft, mely a szakmai programok mellett tartalmazza a 
szállást és a napi kétszeri étkezést (reggeli és ebéd). Nem tartalmazza a szervezett 
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szabadidős programokon való részvétel díját (délutáni szabadidős programok és egynapos 
kirándulás) és a budapesti tömegközlekedés költségeit. Az egyéb felmerülő költségekről (pl. 
Nyári Egyetemre utazás és hazautazás) is a résztvevőknek kell gondoskodniuk. 

 
Az online pályázáskor a jelentkezőnek az alábbi információkat kell megadniuk:  

- A jelentkező neve,  
- A jelentkező személyes adatai (lakcím, születési név, útlevélszám – magyar állampolgárok 

személyi igazolvány számukat is megadhatják útlevélszám helyett), 
- A támogatott helyre jelentkezők esetén: az index másolata,  
- önéletrajz, 
- motivációs levél, 
- Melyik évfolyamra jár(t),  
- Melyik egyetemen (volt) hallgató – ezt a végzetteknek is fel kell tüntetniük,  
- Utolsó két lezárt félévének tanulmányi átlaga. 

 
Jelentkezés menete: 
Kérjük, hogy a pályázatát legkésőbb 2017. május 20-ig adja le az online pályázati rendszerben, amely 
a Nyári Egyetem honlapjáról ( www.elte.hu/karpat-medencei-nyari-egyetem ) érhető el.  
 
A jelentkezés kizárólag az online pályázati rendszerben nyújtható be. 
 
 
 
 
Budapest, 2017. március 6. 
 
A Nyári Egyetem 2017. évi szervezőbizottsága 
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