Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjhoz, Pályázati kód: ÚNKP-20-5

Ösztöndíj összege
200 000 Ft/hó
Az ösztöndíjas
jogviszony időtartama:
12 hónap (2020. 09. 01.
– 2021. 08. 31.).

Pályázat
További feltétel
benyújtására
jogosultak
4.1. Jelen ösztöndíjpályázatra az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó
4.1.1. az MTA nyílt
4.2.1. a pályázó vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban a fogadó felsőoktatási intézmény keretében kutatási tevékenységet végez, valamint az ösztöndíjas
pályázatán Bolyai
időszak alatt a fogadó felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkája eredményeit hozzáférhetővé teszi;
János Kutatási
4.2.2. az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyílt pályázaton nyertes pályázó vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban a fogadó felsőoktatási intézményhez
Ösztöndíjat elnyert
az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kutatási munkatervéhez kapcsolódó, azonban attól elkülönült, önálló, ÚNKP Bolyai+ kutatási tervet nyújt be az
pályázó, és
alábbi kötelező vállalások teljesítésével:
4.1.2. várhatóan 2020. 4.2.2.1. Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében végzett kutatáshoz kapcsolódó alábbi kötelező tevékenységek közül legalább 3 teljesítése:
szeptember 1. - 2021. 1. kutatási módszertanának leírása, legalább 3, legfeljebb 6 oldal terjedelemben és annak igazolható módon történő megvitatása mesterképzésben (vagy
augusztus 31. között osztatlan képzésben)/doktori képzésben részt vevő hallgatóval, doktorvárományossal egy kutatói szeminárium1 keretében;
Bolyai János Kutatási 2. a kutatás elméleti/nemzetközi szakirodalmat összefoglaló részének leírása és annak igazolható módon történő megvitatása mesterképzésben (vagy osztatlan
Ösztöndíj keretében képzésben)/doktori képzésben részt vevő hallgatóval, doktorvárományossal egy kutatói szeminárium1 keretében;
3. legalább 3 alkalmas, alkalmanként 90 percre kiterjedő szakkollégiumi vagy más oktatási kurzus megtartása a fogadó felsőoktatási intézmény hallgatói
ösztöndíjas
jogviszonyában álló részére;
azon
személyek 4. legalább két ismeretterjesztő cikk vagy interjú folyóiratban történő publikálása (tudományos vagy egyéb folyóiratban, például egyetemi lapban);
nyújthatnak
be 5. Kutatók Éjszakája önálló program megszervezése a témából;
pályázatot, akik a 6. a fogadó felsőoktatási intézményen kívüli (hazai/nemzetközi) konferencián, egyéb szakmai rendezvényen a kutatás vagy (rész)eredményei ismertetése.
pályázat benyújtásakor 4.2.2.2. Kötelező témavezetői feladatok ellátása az ösztöndíjas időszakban a fogadó felsőoktatási intézménynél:
valamely,
az
Új - legalább 1 aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktori hallgató témavezetése vagy
Nemzeti
Kiválóság - legalább 1 doktorvárományos témavezetése vagy
Program
Ösztöndíj
Működési Szabályzat - legalább 2 aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező alap- vagy mesterképzésben (osztatlan képzésben) résztvevő hallgató témavezetése, vagy Tudományos
1.
számú Diákköri dolgozatának témavezetése.
mellékletében
mellékletében
meghatározott fogadó
felsőoktatási
intézménnyel 2020.
szeptember 1. - 2021.
augusztus 31. közötti
oktatói,
kutatói
munkavégzésre
irányuló jogviszonya,
vagy munkavégzésre
irányuló
egyéb
jogviszonya legkésőbb
2020. szeptember 1.
napjáig
várhatóan
keletkezik.

A témavezető feladata az ösztöndíjas időszak alatt a hallgató, doktori hallgató, a doktorvárományos szakmai előrehaladásának támogatása, ÚNKP ösztöndíjas
esetén a kutatási terve megvalósításához kapcsolódó szakmai segítségnyújtás, valamint a kutatási tevékenység ellátása érdekében rendszeres kapcsolattartás az
ösztöndíjassal. Továbbá az ösztöndíjas szakmai záró beszámolója részeként témavezetői szakmai értékelés és konzultációs lap készítése.
A témavezető feladatai keretében összesen legalább tíz alkalommal köteles személyes konzultációt folytatni az ösztöndíjas jogviszony alatt, amelyet
konzultációs lap vezetésével és aláírásával mindkét fél igazol. A konzultációs lapot a szakmai záró beszámolóhoz csatolni szükséges.
A témavezetői feladat magában foglalhatja az ÚNKP 2020/2021. tanév alábbi pályázati kiírásai keretében a fogadó felsőoktatási intézményben támogatást
nyert ösztöndíjasok kutatási tevékenységének ellátását támogató témavezetői feladatokat is:
- „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj,
- Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói, Kutatói Ösztöndíj,
- Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói, Kutatói Ösztöndíj,
- Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj,
- “Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj.
A Bolyai+ ösztöndíjas az ÚNKP ösztöndíjas témavezetői feladatainak ellátásáért témavezetői díjat nem vehet igénybe.
4.2.3. Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében és a 4.2.2. pontban elért eredményeit az intézményen belüli ÚNKP rendezvényen ismerteti.

