Africa Research Centre
The understanding of today's Africa and its political and economic
relations highly depends on multifaceted, interdisciplinary
knowledge. Accordingly, our Research Centre draws every Africarelated fellow faculty member, educational and research units of the
University of Pécs into the work on universitas level establishing the
first research centre of its kind in the Hungarian higher education
space. The research of North-South and South-South relations in our
ever so globalising world may now be fulfilled together with other
existing research centres (e.g. Asian, Ibero-American) exclusively at
the University of Pécs in such complexity. The aim of the Africa
Research Centre is to establish a research potential and the education
of professionals in Hungary who understand and know the problems
and opportunities of Africa.
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Our tasks
1. Submission, management of domestic and international project
proposal, grants
2. Research in social sciences, advising joint ventures and other
entities interested in African countries, regions, processes
3. Organisation and implementation of field trips and research
periods
4. Organisation of national and international conferences,
publication of professional periodical and study cases
5. Co-operation with domestic and foreign universities, research
centres, civic organisations, networking and contact
development
6. Launching of an educational programme in Africa Studies (BA
minor), furthermore co-operation with the already accredited
MA programme in Budapest at ELTE, and the North-Africa
researchers is Szeged
7. Networking and contact development with diplomatic boards
and representatives
8. Informative activities for the wider audience

Current research projects

„Az Afrikát érintő legsötétebb dolog
mindig is a vele kapcsolatos
tudatlanságunk volt.”

“The darkest thing about Africa
has always been our
ignorance of it.”
George Kimble

1. Women’s political participation in Rwanda; gender policies in
the East African Community
2. “The Neglected Diaspora” – Africans in Hungary and in Central
and Eastern Europe
3. Chinese in Africa – Africans in China; New migration patterns
4. Afro-Asian dynamics in an interpolar world
5. “Refugees in their home country” – Tanzanian Albinos,
traditional beliefs, government policies

Pécs African Studies Conference series
The Africa Research Centre holds a biannual international
conference on African Studies. The 4th conference will be organized
between June 9-10, 2016.

Az Afrika Kutatóközpont
A mai Afrika és az afrikai politikai-gazdasági viszonyok és
átalakulások megértéséhez sokoldalú, diszciplínák közötti társadalomtudományi ismeretekre és tudásra van szükség. Ezt figyelembe
véve a Kutatóközpont a PTE valamennyi, Afrikával foglalkozó
munkatársát, oktatási, kutatási egységét bevonja a munkába, universitas szinten egymással együttműködve, létrehozva a magyar felsőoktatásban az első ilyen jellegű kutatási centrumot. A meglévő egyéb
központokkal karöltve válhat teljessé az Észak–Dél reláció és a
globális világ kutatása. Mindez a Pécsi Tudományegyetemen létezik
egyedül az országban ilyen összetett formában..
Az Afrika Kutatóközpont célja, hogy legyen hazánkban olyan
kutatási potenciál, s ennek kifejlesztésével párhuzamosan olyan
szakemberképzés, amely képes kinevelni olyan személyeket, akik
értik és ismerik Afrika problémáit, egyben lehetőségeit.

Feladataink
1. Hazai és nemzetközi pályázatok benyújtása, lebonyolítása.
2. Társadalomtudományi kutatások és szakértői munkák végzése
önállóan, konzorciumban, más projektek résztvevőiként.
3. Terepgyakorlatok szervezése és végzése.
4. Hazai és nemzetközi konferenciák rendezése, tanulmánykötetetek, szakmai folyóirat kiadása.
5. Együttműködés hazai és nemzetközi egyetemekkel, kutatóintézetekkel, civil szervezetekkel, kapcsolatépítés és -fejlesztés.
6. Afrikanisztika oktatási program
indítása (BA minor).
7. Kapcsolattartás és -fejlesztés
diplomáciai testületekkel.
8. Ismeretterjesztő tevékenység.

Szolgáltatásaink
Együttműködő partner:
AFRIKA TANULMÁNYOK,
Magyarország Afrika-lapja
www.afrikatanulmanyok.hu
AFRIKA KUTATÓKÖZPONT
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

További információk / Contact

TARRÓSY, István, Dr. (Ph.D.)
központvezető / director
tarrosy.istvan@pte.hu
BAGI, Judit
titkár-koordinátor/secretary-co-ordinator
bagiju@gmail.com

AFRIKA KUTATÓKÖZPONT
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

website: africa.pte.hu

1. Tanulmányok és fejlesztési koncepciók készítése, részvétel a
magyar Afrika-stratégia kidolgozásában.
2. Szakmai képzési, emberi erőforrás-fejlesztési programok
tananyagainak fejlesztése, képzési szolgáltatások végzése.
3. Hazai és nemzetközi tudományos, szakmai, valamint PPP
jellegű együttműködések elősegítése/előmozdítása.
4. Elemző-értékelő kutatások végzése megbízók részére.
5. Hallgatói, oktatói, kutatói (csere)programok kidolgozása és
menedzselése.
6. A pécsi Emberi Erőforrás Fejlesztése Afrikában Egyesület
eldoreti (Kenya) tevékenységének szakmai támogatása.

Fő projektjeink 2010-ben
1. Tehetséggondozási program.
Tehetségműhely indítása az Oktatásért Közalapítvány
támogatásával:
- terepgyakorlat;
- „Afrikai teadélután, avagy a hétköznapi
Afrika közelről”;
- Modern „Afrika-utazók”, avagy Afrika
turistaszemmel című előadássorozat.
2. Afrika Hét 2010.
3. Nemzetközi afrikanisztikai konferencia.

„Afrika
ideje
elérkezett”
Nelson Mandela

