1
PÁLYÁZÓI ADATLAP


Pályázat kódszáma: SZGYÖ





/2003.




A pályázat benyújtójának adatai:


1. Neve:

2. Születési dátuma (év, hó, nap):







	Tudományos, vagy mester fokozata: 		PhD 		 DLA 


Egyéb, ezekkel egyenértékű tudományos minősítés: 

	A tudományos fokozat tudományága: 

	Oklevél száma: 

	Kiállító intézmény: 

	Oklevél kelte: 

	Állampolgársága: 


	Állandó lakcíme: 


6.	Levelezési címe:

7. 	Tel.:	8. Fax:	9. E-mail:	

10. Jelenlegi munkahelyének neve (intézmény, szervezeti egység):

11. Szervezeti egység (intézmény) címe (irányítószám, város, utca, hsz., ország):


12. Tel.:	13. Fax:	14. E-mail: 

15
A pályázó jelöltet fogadó felsõoktatási intézmény adatai:

15. Felsőoktatási intézmény: 

16. Kar: 

17. Szervezeti egység (intézet, klinika, tanszék): 


18. Szervezeti egység (intézmény) címe (ir.szám, város, utca, hsz.):



19. Tel.:	20. Fax:	21. E-mail: 	






22. A pályázó jelenlegi szakmai munkásságának megfelelő


tudományág megnevezése:
(Kérjük, hogy a mellékletben lévő lista felosztását kövesse!)


szűkebb tudományág megnevezése:



23. A megpályázni kívánt ösztöndíjas időszak: (A megjelölt időszaknak 2003. szeptember 1. és 2004. december 31. közé kell esnie. Amennyiben a tervezett itt-tartózkodás 12 hónapnál rövidebb, annak a magyar felsőoktatás szemesztereihez kell igazodnia. A kuratórium 6 hónapnál rövidebb ösztöndíjas időszakot nem támogat.) 



						 -tól 						 -ig
	év	hó	nap	év	hó	nap


24. A pályázat címe:




25.  2 db, a hátoldalán aláírt fénykép csatolandó!


A pályázó által felkért ajánlók adatai
(a pályázó tölti ki)


Ajánlók adatai:
Neve:


Munkahelye:


Beosztása:


Tudományos fokozata, címe:


Telefon:

Fax:

E-mail:





Neve:


Munkahelye:


Beosztása:


Tudományos fokozata, címe:


Telefon:

Fax:

E-mail:




I. Szakmai önéletrajz

(Terjedelme ne haladja meg az 5 oldalt)

Főbb szempontok:

·	Legfontosabb kutatási eredmények és azok nemzetközi visszhangja

·	A pályázó irányításával folytatott kutatási projektek

·	Tudományszervezői és tudományos közéleti tevékenység

·	Oktatási tevékenység (intézmények, témák)

·	Részvétel doktori/mester képzésben

·	Legfontosabb 10 közlemény és egyéb jelentős szakmai referenciamunkák

·	Szakmai díjak, elismerések, vendégkutatói/vendégtanári meghívások



II. PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK
az utolsó 10 évből


III. RÉSZLETES MUNKATERV 
 (max. 5 oldal)

A pályázó tervezett kutatási és oktatási tevékenységének részletezése és ezek várható eredményei


A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA


Kijelentem, hogy 2003. szeptemberétõl Magyarországon a megpályázott Ösztöndíjon kívül 
-	más jövedelemmel nem rendelkezem
-	a következõ jövedelemmel rendelkezem: Az érvénytelen szöveg törlendő.

Kijelentem, hogy a Szent-Györgyi Albert Ösztöndíj elnyerése esetén az ösztöndíj folyósításának idõszakában magyar központi költségvetési forrásból származó egyéb ösztöndíjas jogviszonyt nem létesítek, a folyamatban lévõt megszüntetem.
Amennyiben magyarországi jövedelmi állapotomban idõközben változás áll be, arról a Felsõoktatási Pályázatok Irodáját haladéktalanul tájékoztatom.

Alulírott kijelentem, hogy a Szent-Györgyi Albert Ösztöndíj pályázatához általam szolgáltatott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy a Felsõoktatási Pályázatok Irodája a pályázatomban szereplõ személyi adataimat a pályázati rendszer lebonyolítása céljából kezelje, elektronikusan tárolja, továbbá a magyar hatóságok és tudományos fejlesztési és együttmûködési intézmények részére továbbítsa.
Kifejezetten hozzájárulok ahhoz is, hogy amennyiben az ösztöndíjat elnyerem, nevemet, állampolgárságomat, kutatási területemet, kutatásom kulcsszavait, e-mail címemet, magyarországi fogadó intézményemet, valamint kutatóutam idõpontját a Felsõoktatási Pályázatok Irodája közleményeiben nyilvánosságra hozza.

Kijelentem, hogy a Szent-Györgyi Albert Ösztöndíj elnyerése esetén az ösztöndíj utáni, jogszabályban foglalt adózási kötelezettségemnek
-	Magyarországon, az SZJA törvény szabályai szerint kívánok eleget tenni.
-	származási országomban kívánok eleget tenni, a Magyarország és származási országom között megkötött, a kettõs adóztatás elkerülésérõl szóló egyezmény alapján.

Dátum:
a pályázó aláírása
INTÉZMÉNYI NYILATKOZATOK


1) A PÁLYÁZÓT FOGADÓ SZERVEZETI EGYSÉG VEZETŐJÉNEK NYILATKOZATA

		
(a pályázó neve)
Szent-Györgyi Albert Ösztöndíjra benyújtott pályázatához


A pályázat benyújtását támogatom, és egyúttal nyilatkozom arról, hogy a munkaterv megvalósításához szükséges szakmai feltételek biztosítottak.

Ajánlás Az ajánlás térjen ki arra, hogy a pályázó személy, illetőleg kutatási témája hogyan illeszkedik a szervezeti egység/felsőoktatási intézmény kutatási területéhez kapcsolódó fejlesztési elképzelésekhez, milyen eredményeket vár az intézmény a kutató fogadásától. Részletes ajánlás hiányában a pályázatot a kuratórium nem tudja elbírálni.




















Dátum:


                 P.H.


		
a szervezeti egység vezetõjének aláírása


2) INTÉZMÉNYVEZETŐI NYILATKOZAT


A pályázó (neve: 	) Szent-Györgyi 
Albert Ösztöndíj pályázatának benyújtását támogatom, és egyúttal nyilatkozom arról, hogy a pályázat és az abban kifejtett munkaterv összhangban van az intézmény fejlesztési tervével.

Indoklás (pótlapon is csatolható):




















Dátum:





P.H.

		
a felsőoktatási intézmény vezetőjének (rektor, főigazgató) aláírása


Egyéb dokumentumok 

(a pályázó által a pályázat elbírálásához fontosnak tartott egyéb dokumentumok másolatai)


AJÁNLÁS*



A Szent-Györgyi Albert Ösztöndíjra pályázó neve:




Az ajánló neve:

Az ajánlót alkalmazó intézmény: 



Dátum:


		
	az ajánló aláírása

Kérjük, ajánlását zárt borítékban, a ragasztást aláírásával hitelesítve küldje vissza a pályázónak, aki azt pályázatához csatolva küldi majd el Irodánknak.
A pályázat benyújtási határideje: 2003. április 15. A 2003. április 15-nél késõbbi postabélyegzõvel ellátott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.


Az ajánlás szövege** (külön lapon mellékelhető):




















* 	Elegendő egy példányban mellékelni a pályázathoz.
**	Az ajánló értékelje a pályázó szakmai életútját, tevékenységének nemzetközi színvonalát, kutatói és/vagy oktatói kvalitásait, a pályázó által benyújtott munkatervben foglaltak szakmai értékeit, továbbá röviden vázolja a pályázónak az ajánlóval való kapcsolatát.

 AJÁNLÁS*



A Szent-Györgyi Albert Ösztöndíjra pályázó neve:




Az ajánló neve:

Az ajánlót alkalmazó intézmény: 



Dátum:


		
	az ajánló aláírása

Kérjük, ajánlását zárt borítékban, a ragasztást aláírásával hitelesítve küldje vissza a pályázónak, aki azt pályázatához csatolva küldi majd el Irodánknak.
A pályázat benyújtási határideje: 2003. április 15. A 2003. április 15-nél késõbbi postabélyegzõvel ellátott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.


Az ajánlás szövege** (külön lapon mellékelhető):




















* 	Elegendő egy példányban mellékelni a pályázathoz.	
**	Az ajánló értékelje a pályázó szakmai életútját, tevékenységének nemzetközi színvonalát, kutatói és/vagy oktatói kvalitásait, a pályázó által benyújtott munkatervben foglaltak szakmai értékeit, továbbá röviden vázolja a pályázónak az ajánlóval való kapcsolatát

RECOMMENDATION for THE
SZENT-GYÖRGYI FELLOWSHIP AWARDS 2003 *



Name of Applicant:


Name of Referee:

Institution: 

Date:

		
	signature

Please seal the completed form in an envelope, sign accross the seal, and return it to the applicant for enclosure in his or her application packet. Applications which are postmarked after April 15 2003 will not be accepted. 

All recommendations are held in complete confidence.

In your recommendation, please inform the Selection Board about your acquaintance with the applicant, and give your opinion on the applicant’s scholarly characteristics and his or her work plan to be submitted with the application. 

Text of Recommendation (may be attached on a separate sheet): 















* 	It is sufficient to enclose the Recommendation in one copy.	

RECOMMENDATION for THE
SZENT-GYÖRGYI FELLOWSHIP AWARDS 2003*



Name of Applicant:


Name of Referee:

Institution: 

Date:

		
	signature

Please seal the completed form in an envelope, sign accross the seal, and return it to the applicant for enclosure in his or her application packet. Applications which are postmarked after 15 April 2003 will not be accepted. 

All recommendations are held in complete confidence.

In your recommendation, please inform the Selection Board about your acquaintance with the applicant, and give your opinion on the applicant’s scholarly characteristics and his or her work plan to be submitted with the application. 

Text of Recommendation (may be attached on a separate sheet): 















* 	It is sufficient to enclose the Recommendation in one copy.	


a BENYÚJTANDÓ adatlapok, DOKUMENTUMOK LISTÁJA



Pályázói adatlap	    
Ajánlói adatlap	    
A pályázó szakmai tevékenységének bemutatása
I. Szakmai önéletrajz	    
II. Publikációs jegyzék	    
III. Részletes munkaterv	    
A pályázó nyilatkozata	    
Intézményi nyilatkozatok
I. A pályázót fogadó szervezeti egység vezetőjének nyilatkozata	    
II. Intézményvezetői nyilatkozat	    
Egyéb dokumentumok	    
Tartalomjegyzék	    
Ajánlások	    

Ez a pályázati csomag összesen	lapból áll.



Kelt: 


		
	a pályázó aláírása

A pályázati csomagot kérjük négy példányban postai úton eljuttatni az alábbi címre:

Felsőoktatási Pályázatok Irodája (FPI)
SZENT-GYÖRGYI ALBERT ÖSZTÖNDÍJ
Professzorok Háza
1146 Budapest
Ajtósi Dürer sor 19-21. 505. szoba

A pályázatokat legkésõbb 2003. április 15-i postabélyegzõvel lehet benyújtani.



