
ÚNKP-18-4 Pályázati Adatlap 1. számú melléklete
   

 
 
 

 

KUTATÁSI TERV 

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjhoz 

 (maximum 4 oldal A/4-es ív) 

 

1. Bevezetés: A tudományos program tárgya, címe, a témaválasztás indoklása, 

motiváció, előzmények  

 

2. Célkitűzés: A kutatási program tudományos célja és a disszemináció 

jelentőségének rövid bemutatása 

 

3. Kutatási terv feladat- és ütemterve: A kutatási terv végrehajtásának  

5 hónapos ütemezésre történő bontása (milyen lépésekben és alkalmazott 

módszerekkel kívánja megvalósítani az adott célkitűzést) 

 

4. Vállalások bemutatása a melléklet szerint:   

 

5. Amennyiben kutatócsoport keretében valósul meg a kutatás, annak 

jellemzői: 

 

6. Összegzés: a kutatási eredmények tervezett hasznosítása és disszeminációja 

(tudományos, oktatási, társadalmi szempontú jelentősége)  

 

2018. szeptember 1-től felsőoktatási intézménynél oktatói, kutatói 

munkavégzésre irányuló jogviszonya/munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonya várhatóan (intézmény neve, jogviszony típusa, jogviszony 

kezdete és vége):  

 

 

Kelt: ……………………, …………(év)………………….(hónap)………(nap) 
     

 
                     

 
………………………………………     ……………………………………… 
      pályázó neve                 pályázó aláírása 

  



 

 

 

Melléklet az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) Bolyai+ Kutatási 

tervhez 

 

 

Vállalások 
 

 

1. Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében végzett kutatáshoz 

kapcsolódó alábbi kötelező tevékenységek (legalább 3 tevékenység vállalása 

szükséges az ÚNKP pályázat keretében) 

 

1. kutatási módszertanának leírása legalább 3, legfeljebb 6 oldal terjedelemben 

és annak igazolható módon történő megvitatása mesterképzésben (vagy 

osztatlan képzésben)/doktori képzésben résztvevő 

hallgatóval/doktorjelölttel egy kutatói szeminárium1 keretében;  

2. a kutatás elméleti/nemzetközi szakirodalmat összefoglaló részének leírása és 

annak igazolható módon történő megvitatása mesterképzésben (vagy osztatlan 

képzésben)/doktori képzésben résztvevő hallgatóval/doktorjelölttel egy 

kutatói szeminárium2 keretében;  

3. legalább 3 alkalmas, alkalmanként 90 percre kiterjedő szakkollégiumi vagy 

más oktatási kurzus megtartása a fogadó felsőoktatási intézmény hallgatói 

részére; 

4. legalább két ismeretterjesztő cikk vagy interjú folyóiratban (tudományos 

vagy egyéb folyóiratban, például egyetemi lapban);  

5. Kutatók Éjszakája önálló program megszervezése a témából;  

6. a fogadó felsőoktatási intézményen kívüli (hazai/nemzetközi) konferencián, 

egyéb szakmai rendezvényen a kutatás vagy (rész)eredményei ismertetése. 

 

2. Kötelező témavezetői feladatok ellátása az ösztöndíjas időszakban a fogadó 

felsőoktatási intézménynél: 

 

- legalább 1 aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktori hallgató témavezetése 

VAGY  

- legalább 1 doktorjelölti jogviszonnyal rendelkező doktorjelölt témavezetése VAGY 

- legalább 2 aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező alap- vagy mesterképzésben 

(osztatlan képzésben) résztvevő hallgató témavezetése, vagy Tudományos 

Diákköri Konferencia dolgozatának témavezetése.  

 

 

                                                           
1-2 kutatói szeminárium olyan, legalább 6 fő részvételével megtartott, minimum 90 perces szakmai esemény, 
amelynek célja az adott témakör bemutatása és résztvevőkkel történő megvitatása. A kutatói szeminárium 
megtartását jelenléti ívvel kell igazolni, amelyhez mellékelni kell a megvitatott szakmai anyagot  

 

 


