Vendégoktatói ösztöndíj a Cleveland State egyetemre (STEM tárgyak)
Egy oktatói ösztöndíjat ajánlunk a Cleveland State
University (CSU), Washkewicz College of
Engineering (Cleveland, OH) intézetébe két
szemeszterre, a 2021-2022-es tanévre. A
pályázónak megfelelő tanítási tapasztalattal, PhD
fokozattal és magas szintű angol nyelvtudással kell
rendelkeznie. A Cleveland State University az
alábbi területekről vár pályázókat: Mechanical,
Electrical, Chemical, Environmental, and Civil
Engineering, Applied Mathematics, vagy
Biomedical Engineering, valamint Applied Physics,
Engineering Technology, és Computer Science.
Azok a pályázók élveznek előnyt, akik
hajlandóságot mutatnak a Cleveland-i helyi magyar
közösség életében is aktívan részt venni.
Fulbright ösztöndíjasnak lenni Clevelandben különleges privilégium. Az ideérkező oktatót/kutatót segítő és támogató
magyar közösség veszi körbe, és már az első pillanattól érzi a clevelandi magyarok rokonszenvét és kitüntető figyelmét. Ezek az
emberek több generáción át példaértékűen ápolták nyelvüket és kultúrájukat, gyermekeiket pedig megtanították a magyar szóra és
a magyar kultúra szeretetére. Feledhetetlen élmény mindennapjaik és ünnepnapjaik sajátos hangulatát és érzésvilágát
megtapasztalni. Teljes mértékben otthon érezzük magunkat ebben az amerikai magyar közösségben, amikor pedig hazatérünk
Magyarországra, erős honvággyal gondolunk vissza.
Czellér Mária, Debreceni Egyetem

Fulbright vendégprofesszor, 2019-20

Egy soha vissza nem térő lehetőség volt ez az ösztöndíj. Először éltem az Államokban, és nem is túl valószínű, hogy
később bármikor is lesz lehetőségem visszaköltözni. Elképesztő kulturális fröccs volt; ráébresztett, milyen nagy is a világ, és
milyen sokfélék vagyunk. Mindenképp ajánlom ezt a lehetőséget mindenkinek, aki szeretné tágítani látókörét, szeretne kilépni
kicsiny hazánkból, és megismerni más nézőpontokat, más lehetőségeket.
Bús Enikő, Szegedi Tudományegyetem

Fulbright vendégprofesszor, 2018-19

Ahhoz, hogy egy apró, motoszkáló felismerésből értékes tudományos munka legyen, szükség van arra, hogy a helyi
hétköznapokat egy időre magunk mögött hagyjuk. Cleveland az egész családunk számára volt ilyen hely, ahol a gondolatok
teremtő erejét nemcsak az egyetem és a város vibráló dinamikája, de az ott élő magyar diaszpóra sokszínűsége, kreativitása, derűje
és összetartó ereje is perspektívába helyezi.
Fodor Mónika, Pécsi Tudományegyetem

Fulbright vendégprofesszor, 2017-18

Cleveland és a hozzá kapcsolódó környező kisvárosok egyszerre nyújtják az otthonosság és a különlegesség élményét. Az
egyetemen gazdag, sokszínű szakmai és kulturális élet zajlik, kapcsolatépítésre kitűnő lehetőség. A megérkező Fulbright-ost a helyi
magyar közösség vendégszeretete és érdeklődő kíváncsisága fogadja, ami együtt jár a beilleszkedéshez nyújtott segítséggel és a
rendezvényeikre szóló rendszeres meghívással. A várost körül ölelő Metroparks kellemes hely a szabadidő eltöltésére. Cleveland
kulturális és sportrendezvények szempontjából Amerika egyik központja. A város földrajzilag ideális helyen van a turisztikai
nevezetességek szempontjából is, a Niagara-vízesés, Detroit, Chicago, Washington DC, New York City és további helyek elérhető
közelségben vannak.
Müller Péter, Pécsi Tudományegyetem

Fulbright vendégprofesszor, 2016-17

Remek egyetem és egyetemi infrastruktúra, tartós szakmai és baráti kapcsolatok. Pezsgő kulturális élet: színház (Playhouse
Square), világhírű Cleveland Orchestra, kitűnő múzeumok, Rock & Roll Hall of Fame. Sport: Cavaliers, Indians, Browns. Szép
természet, állami és nemzeti parkok. Niagara-vízesés, Chicago, Pittsburgh, New York City elérhető közelségben (sok más mellett).
Jó légi összeköttetés minden irányban az USA-ban, és azon túl is. Különös sajátosságként pedig (és egyáltalán nem utolsó sorban):
élénk amerikai magyar közösség, egyfajta otthon a távolban. Néhány példa, amiért a CSU-n és Clevelandben töltött év életre szóló
tapasztalatokat, felejthetetlen élményeket adott, szakmai és személyes szempontból egyaránt. It was really worth it!
Mátyás Dénes, Szegedi Tudományegyetem

Fulbright vendégprofesszor, 2015-16

Cleveland egy valóságos kis aranybánya, ha magyar mint idegen nyelv tanárként érkezünk oda. Az amerikai-magyarok
kultúrájának, nyelvhasználatának mind múltbeli története, mind jelenkori helyzete rengeteg kutatási témát rejt még magában. Csak
bátorítani tudok mindenkit, hogy ismerkedjen meg az ottani közösséggel, fedezze fel a világukat és foglalkozzon ezekkel a témákkal is!
Gárdosi Rita, Sorbonne Université
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