Oktatási Minisztérium/2003.
Nyilvántartási szám:    PÁL





Pályázati Űrlap A pályázati űrlapot a hálózatról lehívott formában, számítógéppel, írógéppel vagy nyomtatott betűkkel szíveskedjék kitölteni! Kérjük, hogy pályázatához csatolja szakmai önéletrajzát, publikációinak, iskolateremtő tevékenységének adatait, a kutatási program leírását és a posztdoktori munkatervet (munkaterveket)! Az űrlapot és kiegészítő anyagokat lapszámozza és lássa el tartalomjegyzékkel! A határidő után beérkezett pályázatokat értékelés nélkül visszaküldjük; a formai hibás (pl.: hiányosan kitöltött, a szükséges aláírásokat nélkülöző, mellékletekkel el nem látott) pályázatokat nem értékeljük. A pályázat értékelési szempontjai: a pályázó szakmai kiválósága; a kutatás-fejlesztési, művészeti alkotóprogram szakmai értékei; a posztdoktori munkaterv megalapozottsága.
posztdoktori álláshely létrehozására

A Pályázat benyújtójának (azaz a kutatási program vezetőjének) adatai
1. Neve:


2. Születési év:


3. Tudományos/mester fokozata: 
Kelte:

4. Beosztása:
Kinevezés kelte:

5. Intézmény neve:
 
Kódja: 

6. Kar neve: 

Kódja: 

7. Szervezeti egység neve (pl.: intézet, tanszék, akadémiai kutatócsoport):


8. Szervezeti egység címe:

Telefon:
Fax: 
E-mail:

9. A pályázó levelezési címe (amennyiben eltér az intézmény címétől): 

Telefon:
Fax: 
E-mail:

10.1. Szakmai önéletrajza Kérjük, hogy a pályázathoz csatolja legfeljebb 1 oldalas szakmai önéletrajzát!; legfontosabb publikációi/szakmaspecifikus alkotásai Sorolja fel az öt legfontosabb, az elmúlt 5 évben készült publikációját (szakmaspecifikus alkotását) és még ötöt azok közül, amiket pályáján jelentősnek tart! Közölje publikációinak (szakmaspecifikus alkotásainak) összesített adatait (publikációk száma, hivatkozások száma, kumulatív impakt faktor — amennyiben ez releváns)!:
10.2. Iskolateremtő tevékenysége Sorolja fel a témavezetéséveleddig sikeresen lezárt tudományos/mester fokozatokat célzó eredményezett kutatásokat! Nevezze meg  K+F területen kiemelkedő pályát befutott a korábbi tanítványaita; mik a legfontosabb eredményeik ?: 

11. A megpályázott posztdoktori álláshelyek száma: 

      Az egyes álláshelyek időtartama (legfeljebb 36 hó):

      Az egyes álláshelyek időtartama (legfeljebb 36 hó):



A kutatási, művészeti alkotóprogram adatai Az a kutatási/művészeti alkotóprogram, amiben a posztdoktort foglalkoztatni kívánja.

12. A kutatási téma rövid címe:






13. A program kezdete: 
13. Tervezett befejezése: 


14. A kutatási program típusa (pl.: hazai és/vagy külföldi pályázati program, megbízási szerződés, egyéb):






15. A program végrehajtásához rendelkezésre álló források összesen:                                    (ezer Ft-ban, tizedesek nélkül)





16. A programnak megfelelő tudományág Mellékeljük; továbbá letölthető a http://www.unideb.hu/odht/tudagak.rtf címről.:



17. A programban közreműködő kutatók/alkotóművészek száma:





18. A program rövid ismertetése Kérjük, hogy csatolja a pályázathoz!:
(előzmények, célok, eddigi és várt eredmények Eredmények, pl. publikáció, konferencia-előadás, szakmaspecifikus alkotás (új termék, eljárás, szabadalom, művészeti alkotás stb.) — legfeljebb 2 oldal):




19. A pályázott álláshelyen foglalkoztatni kívánt posztdoktor(ok) munkaterve: 
(a feladatok részletezése és időbeli ütemezése — egyenként legfeljebb 1 oldal) Kérjük, hogy csatolja a pályázathoz!:



20. Egyéb közlendő Amennyiben ismeri, megadhatja a pályázott álláshelyen foglalkoztatni kívánt posztdoktor(ok) adatait (név, végzettség, tudományos/mester fokozat, jelenlegi munkahely, beosztás, publikációk száma stb.)! (a pályázat kedvező elbírálását segítő információk):









A fenti adatok és információk teljes körűek és a valóságnak megfelelnek.


Dátum: ......................................................





…………………	……………………………… 
			a pályázó aláírása



A pályázat benyújtását támogatom.

Dátum: ......................................................



…………………	……………………………… 
		                             a kutatóhely vezetőjének aláírása Az aláíró lehet: tanszékvezető, akadémiai kutatócsoport vezetője. Amennyiben a pályázó a tanszékvezető, a tanszékcsoport vezetője, az intézetvezető, vagy az intézményvezető aláírását kérjük!

Melléklet

Az egyes tudományterületekhez tartozó tudományágak,
valamint a mûvészeti ágak felsorolása
Tudományterületek
Tudományágak
Természettudományok
Matematika-és számítástudományok

Fizikai tudományok

Kémiai tudományok

Földtudományok

Biológiai tudományok

Környezettudományok

Multidiszciplináris természettudományok
Mûszaki tudományok
Építõmérnöki tudományok

Villamosmérnöki tudományok

Építészmérnöki tudományok

Anyagtudományok és technológiák

Gépészeti tudományok

Közlekedéstudományok

Vegyészmérnöki tudományok

Informatikai tudományok

Agrár mûszaki tudományok

Katonai mûszaki tudományok

Multidiszciplináris mûszaki tudományok
Orvostudományok
Elméleti orvostudományok

Klinikai orvostudományok

Egészségtudományok

Gyógyszertudományok

Multidiszciplináris orvostudományok
Agrártudományok
Növénytermesztési és kertészeti tudományok

Állatorvosi tudományok

Állattenyésztési tudományok

Élelmiszertudományok

Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok

Multidiszciplináris agrártudományok
Társadalomtudományok
Gazdálkodás- és szervezéstudományok

Közgazdaságtudományok

Állam- és jogtudományok

Szociológiai tudományok

Politikatudományok

Hadtudományok

Multidiszciplináris társadalomtudományok
Bölcsészettudományok
Történelemtudományok

Irodalomtudományok

Nyelvtudományok

Filozófiai tudományok

Nevelés- és sporttudományok

Pszichológiai tudományok

Néprajz és kulturális antropológiai tudományok

Mûvészeti és mûvelõdéstörténeti tudományok

Vallástudományok

Média- és kommunikációs tudományok

Multidiszciplináris bölcsészettudományok
Mûvészetek
Építõmûvészet

Iparmûvészet

Képzõmûvészet

Színházmûvészet

Film- és videomûvészet

Zenemûvészet

Tánc- és mozdulatmûvészet

Multimédia
Hittudomány






