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Pályázati felhívás: kutatói ösztöndíj program 
V4 és Közép-Európa témában  

A Kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 

(iASK) ösztöndíjprogramot indít a fiatal 
kutatók - doktoranduszok és posztdoktori 
kutatók - támogatására, akik V4 országok 

és/vagy a Közép-Európa témákkal kapcsolatos 
doktori tanulmányaikat a közeljövőben fejezik 

be, vagy nemrégiben fejezték be. A pályázati 
lehetőség minden humán és társadalom-

tudományág számára nyitott. A kiválasztott 
ösztöndíjasokat 3–6 hónapot tölthetnek 2020 

februárjától vagy márciusától kezdve az iASK-
ban kutatási projektjeik folytatására.  

 

 

 

A kutatási projektek az alábbi témák egyikét 
fedik le: 

o A V4 országok közötti együttműködés 
formái 

o A V4 kiterjesztésének lehetőségei 
o Közép-európai országok diplomáciai 

kapcsolata az EU-t környező 
országokkal  

o Közép-Európa szerepe az európai 
integrációs folyamtokban  

További információért kérjük, keresse fel 
honlapunkat: www.iask.hu 
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Európa jövője előadássorozat 
2020. február 4. 14:00 óra 

Helyszín: FTI-iASK, Zwinger Öregtorony Kőszeg Chernel u. 16. 
  

 

Takács Szabolcs (Brexit-ügyi kormánybiztos), „A Brexit hatásai az 
EU és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolataira” 
 

Az előadást videóra rögzítettük, ami elérhető: www.iask.hu 
oldalon és a Facebook oldalunkon (Felsőbbfokú Tanulmányok 

Intézete). 

 
Kerekasztal beszélgetés az Akadémián 

 
2020. február 12. szerda 16:00 óra 
Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia, Főépület, I. emelet, (Felolvasóterem) Budapest, 

Széchenyi tér 9. 
„Közép-Európa 2020 – Reflexiók Emil Brix és Erhard Busek Közép-Európa újragondolása” c. 

könyvére” (FTI, 2019) 
 

  
 

A kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (FTI-iASK) egyik fő kutatási területe Közép-Európa 
múltja, jelene és jövője. Közép-Európa újragondolásáról beszélgetünk a szerzőkkel és hazai 

szakértőkkel, köztük Bába Ivánnal, Gyurcsík Ivánnal és Kiss Gy. Csabáva l, a közeljövőben 
megjelenő Közép-Európa visegrádi szemmel című válaszkötet íróival. Az eseményre 2020. február 

12.-én 16 órakor kerül sor Catherine Horel (Sorbonne) és Hatos Pál (Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem) közreműködésével. A beszélgetés szervezői az FTI-iASK és az Európa Mozgalom Magyar 

Tanácsa.  
További információ: https://iask.hu/en/central-europe-2020-and-beyond-reflections-on-the-
book-by-emil-brix-and-erhard-busek-central-europe-revisited/ 

 

http://www.iask.hu/
https://iask.hu/en/central-europe-2020-and-beyond-reflections-on-the-book-by-emil-brix-and-erhard-busek-central-europe-revisited/
https://iask.hu/en/central-europe-2020-and-beyond-reflections-on-the-book-by-emil-brix-and-erhard-busek-central-europe-revisited/
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2020. február 24-28. 
 

 
 

„Miben és kiben bízhatunk? – Az eszmék fenntarthatósága és az univerzális 
értékek újragondolása”  - UNESCO MOST Téli Iskola az FTI-iASK-nál 
 

Az UNESCO Társadalmi Átalakulás Menedzsment programjának égisze alatt megrendezett Téli 
Egyetem a társadalmi bizalom kérdését járja körül magyar és nemzetközi hallgatók, aktivisták, 

tisztviselők és kutatók részvételével.   

Célunk egy inspiráló, aktív gondolkodó közeg megteremtése, ahol a bizalom helyreállításáról, 
megerősítéséről beszélgethetnek a résztvevők, mind a globális, mind a regionális, és az alsóbb 

szintű kormányzás szintjén.  

 
Meghívott előadók: H. E. Mladen Andrlic (Horvátország nagykövete), Bogárdi János (University of 

Bonn/iASK), H.E. Bogyay Katalin (Magyarország állandó ENSZ képviselője), Sean Cleary (Strategic 
Concepts Ltd.), Ahmet Evin (Sabanci Egyetem), György Schöpflin (volt európai parlamenti 

képviselő), Vörös Csilla (AGB Nielsen Médiakutató Kft),  

További információ: https://iask.hu/en/call-for-applications-2nd-unesco-most-winter-school-
24-28-february-2020-at-iask/ 
 
 
 

  

https://iask.hu/en/call-for-applications-2nd-unesco-most-winter-school-24-28-february-2020-at-iask/
https://iask.hu/en/call-for-applications-2nd-unesco-most-winter-school-24-28-february-2020-at-iask/
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 Polányi Központ 
 

 
 

Új ösztöndíjasok 2020. tavaszán 
 

Alexander Bielicki (Egyesült 
Államok-Norvégia): 

Társadalmi bizalom és a 
nemzeti viszonyrendszerben 

történő gondolkodás. A 
nacionalizmus az 

egyenlőtlenség és a 
diverzitás összefüggései. 

 
  

Dragana Kovacevic 
(Horvátország-Szerbia): A 
vallás és a 
szélsőjobboldali 
extremizmus kapcsolata a 
Nyugat-Balkánon.  

 
 

Svetlana Kucheriavaia 
(Lengyelország): A 
diplomácia jelen és jövője 
egy európai nézőpontból.  
 

 
 Olay Csaba (Magyarország): Regionális 

identitás és a nemzeti identitás narratív 
elmélete. 

 

 
 Sanya Tepavcsevics (Magyarország-Szerbia): 
bevándorlók vállalkozói tevékenysége 
kontrollált piacgazdaságban a volt szovjet 
tagállamokból érkezők vállalkozási 
tevékenységének motivációi és formái 

Ausztriában. 
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Publikációk 

 
 

 
 
Dan Brooks, FRSC, FLS, ösztöndíjas kutató, 
FTI/iASK:  

A klímaváltozásból fakadó fertőző 
betegségek veszélyei 

www.iask.hu 
 

 

 

Közelgő eseményeink 
 
2020. március 24-26.: Az INTERREG EUROPE Local Flavors első tematikus partnertalálkozója  
 
2020. április 2.: Az FTI-iASK és a Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium rendezvénye, amelynek kertében bemutatják a KRAFT program 
során elért eddigi eredményeiket 

 
2020 április 23-26.: Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 2020, Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 

Millenáris B. épület 18. stand 
 

Beszélő városok: Kisvárosi történetek 
Áprilisban jelenik meg a Kőszegi történetek második kötete. 

Számunkra fontos kihívás a kulturális örökség újragondolása és 21. századi színvonalú 
megjelenítése. Ennek keretében indult el a Beszélő Házak projekt.  

(www.talkinghouseseurope.com).  

 
 

http://talkinghouseseurope.com/

