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Aktuális 

 

 

Pályázati felhívás iASK kutatói ösztöndíj program 
2020-2021. Határidő: 2020. március 31.  

A Kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 

(iASK) ösztöndíjprogramot indít a tudományos és 

társadalmi innovációval kapcsolatos kutatások 

támogatására, bármely tudományágban a 2020 

szeptember 1-2021 június 30-ig tartó akadémiai 

évre 3-10 hónapig terjedő időtartamra. A pályázati 

felhívás angolnyelven elérhető. 

 

További információ:  
https://iask.hu/en/fellowships/research-
fellowships/call-for-applications-iask-research-
scholarships-2020-2021/ 

 

 
Polányi Központ: 
A támogatás posztdoktori és senior kutatók 
számára elérhető, akik a következő témákat 

kutatják: globalizáció, demokrácia és 
fenntartható társadalmak 

• A demokrácia válsága és átalakulása 
és a társadalmi-gazdasági polarizáció 
(biztonság, háború, éghajlati 
változások, migráció, járványok) 

• Traumatizált társadalmak és a 
társadalmi nézeteltérések formái 

• Komplex rendszerek társadalmi 
politikai és gazdasági nézőpontokból  
 

KRAFT társadalmi innováció kutatás: A 
pályázattal kapcsolatos kutatási témajavaslatokat 
a következő hírlevélben tesszük közzé  
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Februári események 

2020. február 12.  
Kerekasztal beszélgetés a Magyar Tudományos Akadémián 

 “Közép-Európa 2020 – Reflexiók Emil Brix és Erhard Busek Közép-Európa 
újragondolása” című könyvére” (iASK, 2019) 

  
További információ: 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/
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. 
Második UNESCO MOST Téli Iskola 2020 

 
Kiben és miben bízhatunk? Az eszmék fenntarthatósága és a kontinenseken átívelő értékek újraértékelése  

 
A meghívott előadók között szerepelt: H. E. Mladen Andrlic (Horvárország magyarországi 
nagykövete), Bogárdi János (Bonni Egyetem/iASK), Sean Cleary (Strategic Concepts Ltd.), Ahmet 
Evin (Sabanci Egyetem), Schöpflin György (volt európai parlamenti képviselő), Csilla Vörös (AGB 
Nielsen Médiakutató Kft)  

 

További információ: https://iask.hu/en/unesco-most-winter-school-2020-preliminary-program-post/ 
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Események: 

 
2020. Március 10, 14:00 
Helyszín: Kőszeg, Chernel u. 16. Zwinger Öregtorony 
 

Európa jövője előadássorozat: J.D. Mininger: Oh, bátor új Európa! – 
Shakespeare leckék a jelenkori Európa politikai légkörének a 

megtárgyalásához  
(Az előadás angol nyelvű, a közvetítés megtekinthető az FTI-iASK 

Facebook oldalán. http://facebook.com/iask.hungary) 

Az előadás azt a tézist fejti ki, hogy egy fokozottan nyugtalan európai 

társadalomban élünk, ahol a folytonos pánikkal együttélő európai polgárokat  

megosztja az egyidejűleg zajló méltatlankodás a túlságosan nyomasztó és 

ugyanakkor a nem elégséges védelmet nyújtó hatalom miatt. Jelentősebb 

Shakespeare történetek, karakterek és témák kerülnek bemutatásra, amelyek 

szemléltetik a jelenlegi helyzetet és kínálnak értelmezési lehetőséget a 

félreérthető szituációkra, amelyek a mai európai politikai hatalommal 

kapcsolatos félelmeinknek egyszerre okai és eredményei  

 
 
2020. március 23. 18:00 
Helyszín: Kőszeg, Fő tér 4. Hotel Írottkő, Bár 
 
Tudomány a Kocsmában előadássorozat: Székely János 
megyéspüspök Hálót vagy halat? – Egy igazságosabb gazdasági 
rendszer alapkérdései 
 
Az előadás közvetítését követheti az FTI-iASK Facebook 
oldalán:  http://facebook.com/iask.hungary 
 
  

http://facebook.com/iask.hungary
http://facebook.com/iask.hungary
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2020. április 2. 14:00-20:00 
Helyszín: Kőszegi Evangélikus Középiskola, Zwinger Öregtorony, Európa Ház 
Kőszeg, Várkör 44., Chernel utca 14-16.  
 
A 120 éves jubileumát ünneplő Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete és a Pannon 
Egyetem együttműködésével megvalósult fejlesztések ünnepélyes átadója  
 
 
 
 
2020. június 29-július 5. 

 
XXV. Nemzetközi Nyári Egyetem 2020 

 

1996 óta 25. alkalommal rendezi meg Nyári Egyetemét 
Kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (FTI-iASK), a 
Társadalmi és Európai Tanulmányok Intézetével (ISES) és a 
Pannon Egyetemmel együttműködve, ahol a kutatók, 
politikai döntéshozók, hallgatók lehetőséget kapnak, hogy 
találkozzanak, megvitassák napjaink aggasztó kihívásait 
európai és nemzetközi vonatkozásban. 2020-ban a nyári 
egyetem az európai és a világ demokráciáinak válságára és lehetőségeire fókuszál. 

 

2020-ra tervezett publikációk: 

 
Bába Iván-Gyurcsik Iván-Kiss Gy. Csaba: Közép-Európa visegrádi szemmel 
Csepeli György: Ember 2.0 A mesterséges intelligencia társadalmi és gazdasági 
hatásai 
Mátay Mónika (szerk): Beszélő városok 1,2 
Nagy András: Az ENSZ csendje. A "magyar kérdés" az ENSZ előtt és mögött 
 
 


