SZÖ/2003
1. oldal
1
PÁLYÁZÓI ADATLAP** Kérjük, az űrlapok kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót!

Pályázat kódszáma:   SZÖ





/2003.

A pályázat benyújtójának adatai:

1. 	Neve: 

2. Születési dátuma (év, hó, nap):







	Tudományos, vagy mester fokozata: 		PhD 		 DLA 


	A tudományos fokozat tudományága: 	Oklevél száma:

	Kiállító intézmény:	Oklevél kelte:

	Külföldön szerzett fokozat esetén a honosítás ideje, honosító:

4. 	Tudományos címe:	Habilitáció 	 	Akadémiai doktori cím 
	Habilitáló intézmény:					Habilitáció éve:
	Állampolgársága: 

/Külföldi állampolgárok esetében a letelepedési, vagy a tartózkodási engedély másolata mellékelendő./

6.  Levelezési címe (ir.szám, város, utca, hsz.):






7. Tel.:	8. Fax:	9. E-mail:	
A pályázót az ösztöndíj folyósítása alatt teljes munkaidőben alkalmazó felsőoktatási intézmény, vagy felsőoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoport adatai:

10. Felsőoktatási intézmény: 

11. Kar:

12. Szervezeti egység (intézet, klinika, tanszék, MTA kutatócsoport): 


13. Szervezeti egység (intézmény) címe:






14. A pályázó munkaköre:

15. Tel.:	16. Fax:	17. E-mail:	

18. A pályázó jelenlegi szakmai munkásságának megfelelő 
tudományág megnevezése: 	
szűkebb tudományág megnevezése:		
Kérjük, kizárólag a Tájékoztató 1. sz. mellékletét képező listából válasszon!
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:


Neve:

Munkahelye:

Beosztása:

Tudományos fokozata, címe:

Telefon:
Fax:
E-mail:



I. Szakmai önéletrajz
(Terjedelme ne haladja meg az 1 oldalt!)
II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ÉS OKTATÁSSZERVEZÉS
II/1. Oktatott tárgyak (Amennyiben szükséges, a felsorolás pótlapon folytatható.)

Tárgy megnevezése


Típusa


Képzési szint

Intézmény, kar

Képzési szak

Tagozat 


Tanév, szemeszter

Óraszám

Hallgatók létszáma


Tárgy megnevezése


Típusa


Képzési szint

Intézmény, kar

Képzési szak

Tagozat 


Tanév, szemeszter

Óraszám

Hallgatók létszáma


Tárgy megnevezése


Típusa


Képzési szint

Intézmény, kar

Képzési szak

Tagozat 


Tanév, szemeszter

Óraszám

Hallgatók létszáma

SZÖ/2003
5
Az oldalszámot itt kérjük feltüntetni:



Tárgy megnevezése


Típusa


Képzési szint

Intézmény, kar

Képzési szak

Tagozat 


Tanév, szemeszter

Óraszám

Hallgatók létszáma



Tárgy megnevezése


Típusa


Képzési szint

Intézmény, kar

Képzési szak

Tagozat 


Tanév, szemeszter

Óraszám

Hallgatók létszáma



Tárgy megnevezése


Típusa


Képzési szint

Intézmény, kar

Képzési szak

Tagozat 


Tanév, szemeszter

Óraszám

Hallgatók létszáma




II/2. Oktatás-fejlesztési tevékenység
II/2.1.Új szak, tanterv, tantárgy, módszer bevezetése, fejlesztése

Megnevezése

Típusa 

A fejlesztés célja

Részvétel jellege 

Bevezetés időpontja

Saját szerepe, tevékenysége



Megnevezése

Típusa 

A fejlesztés célja

Részvétel jellege 

Bevezetés időpontja

Saját szerepe, tevékenysége



Megnevezése

Típusa 

A fejlesztés célja

Részvétel jellege 

Bevezetés időpontja

Saját szerepe, tevékenysége



Megnevezése

Típusa 

A fejlesztés célja

Részvétel jellege 

Bevezetés időpontja

Saját szerepe, tevékenysége



II/2.2. Részvétel oktatás-fejlesztési programokban (pályázati/megbízásos)

Téma

Támogató/megbízó

Összeg

Futamidő

Bevezetés időpontja

Eredmény

Részvétel jellege 

Témavezető

Saját szerepe, tevékenysége


Téma

Támogató/megbízó

Összeg

Futamidő

Bevezetés időpontja

Eredmény

Részvétel jellege 

Témavezető

Saját szerepe, tevékenysége


Téma

Támogató/megbízó

Összeg

Futamidő

Bevezetés időpontja

Eredmény

Részvétel jellege 

Témavezető

Saját szerepe, tevékenysége


II/3. Az oktatási tevékenység eredményei, hatása, oktatásszervezés, vezetői feladatok
II/3.1. A pályázó által írt tankönyv, jegyzet, oktatási segédlet


Címe


Típusa


Részvétel jellege

Kiadó


Kiadás éve

Kiadás helye


Lapszám



Címe


Típusa


Részvétel jellege

Kiadó


Kiadás éve

Kiadás helye


Lapszám



Címe


Típusa


Részvétel jellege

Kiadó


Kiadás éve

Kiadás helye


Lapszám




II/3.2. Oktatásszervezés, tagság oktatási testületekben, vezetői feladatok


























II/3.3. Elismerések, díjak, külföldi vendégoktatói meghívások



III. KUTATÁSI, ALKOTÓ MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYEI

III/1. Publikációk (és visszhangjuk) és/vagy szakmaspecifikus alkotások 
(Amennyiben szükséges, a felsorolás pótlapon folytatható.)
A felsorolást az alábbi csoportosításban kérjük:
-	szakkönyv, monográfia (egész munkásságából); 
-	a pályázó által legfontosabbnak tartott 10 publikáció (az utóbbi 5 évből): könyvfejezet, lektorált tudományos/művészeti cikkek, konferencia-kiadványok, nem lektorált cikkek, ismeretterjesztő kiadványok;
-	publikációk visszhangja (idézettség, vagy egyéb, a tudományterületre jellemző mutató);
-	szakmaspecifikus alkotások.


III/2. Tudományos utánpótlás nevelése

III/2.1. Vezetése alatt készült PhD/DLA értekezések, TDK dolgozatok, diplomamunkák 

























III/2.2. A pályázó részvétele a doktori képzésben 

III/3. Kutatási, alkotó művészeti tevékenységek hatása, szakmai elismertség

III/3.1. Sikeres kutatási, alkotó művészeti projektek (pályázati/megbízásos)

Téma

Támogató/
megbízó

Összeg

Futamidő

Befejezés időpontja

Eredmény

Részvétel jellege

Témavezető

Saját szerepe, tevékenysége


Téma

Támogató/
megbízó

Összeg

Futamidő

Befejezés időpontja

Eredmény

Részvétel jellege

Témavezető

Saját szerepe, tevékenysége


Téma

Támogató/
megbízó

Összeg

Futamidő

Befejezés időpontja

Eredmény

Részvétel jellege

Témavezető

Saját szerepe, tevékenysége


III/3.2. Tagság tudományos, alkotó művészeti testületekben, kutatásszervezési eredmények























III/3.3. A pályázó szakmai elismertsége, tanácsadói, szakértői tevékenység, szakmai közéleti tevékenység



IV. RÉSZLETES MUNKATERV (max. 5 oldal)
IV/1. A pályázó fõ célkitûzéseinek összefoglalása (az oktatási és kutatási/alkotó mûvészeti feladatok kapcsolódása az intézmény (szervezeti egység) fejlesztési tervéhez)
IV/2. A pályázó tervezett oktatási tevékenységének részletezése
IV/3. A pályázó tervezett kutatási/alkotó mûvészeti tevékenységének részletezése
IV/4. A munkaterv idõrendi ütemezése, a megvalósítás forrásai és a várható eredmények


A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA

Alulírott 	kijelentem, hogy a Széchenyi István Ösztöndíj pályázati feltételeinek maradéktalanul megfelelek, és az általam szolgáltatott adatok és információk teljes körűek és hitelesek, a valóságnak mindenben megfelelnek.

Egyúttal kijelentem, hogy központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban az ösztöndíjas idõszak alatt nem részesülök, illetve az esetlegesen fennálló ilyen ösztöndíjamat megszüntetem.

Vállalom továbbá, hogy rendszeres jövedelemmel járó munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a fogadó felsőoktatási intézményben/felsőoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoportban fennálló teljes munkaidejű, munkavégzésre irányuló jogviszonyomon kívül – az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt nem létesítek, illetve a korábban keletkezett ilyen jogviszonyomat az ösztöndíjas jogviszony létesítésére irányuló szerződés hatálybalépésének időpontjáig megszüntetem.

Nem rendszeres jövedelemmel járó, egyéb munkavégzésre irányuló, fennálló (szerzői jogi védelem vagy más jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységre irányuló, szakmai testületi tagsági, valamint oktatói, kutatói és az itt meghatározottakon kívüli tevékenységre irányuló) jogviszonyom a következõ:

Jogviszony jellege	Fennállásának helye	Idõtartama

					
					
					

Kérem a Tisztelt Kuratóriumot, hogy a fenti nem rendszeres jövedelemmel járó egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyom fenntartásához szíveskedjenek hozzájárulni.

Indokolás:
	
	
	
	
	

Jelen nyilatkozatban foglaltakon kívül egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyom nincs.
A fenti adatok és információk teljes körûek és a valóságnak mindenben megfelelnek.

Dátum:	


		
	a pályázó aláírása


INTÉZMÉNYI NYILATKOZATOK


I. A PÁLYÁZÓT FOGADÓ SZERVEZETI EGYSÉG VEZETŐJÉNEK NYILATKOZATA

		
(a pályázó neve)
Széchenyi István Ösztöndíjra benyújtott pályázatához





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





















Dátum:	



	P.H.

		
a szervezeti egység vezetõjének aláírása
(tanszékvezető, vagy az MTA-kutatócsoport vezetője)



II. INTÉZMÉNYVEZETŐI NYILATKOZAT


(a) Kitöltendő a felsőoktatási intézményben teljes munkaidőben foglalkoztatott pályázó esetében.


Igazolom, hogy a pályázó (neve:	) a felsõoktatási
intézményben közalkalmazotti jogviszony / szolgálati jogviszony / egyéb munkaviszony alapján* teljes munkaidõben, egyetemi docensi / fõiskolai tanári / tudományos fõmunkatársi** munkakörben foglalkoztatás alatt áll.


Dátum:	

P.H.

		
a felsõoktatási intézmény vezetõjének aláírása
(dékán vagy rektor/fõigazgató)

* Kérjük a megfelelőt aláhúzni.
** Kérjük a megfelelőt aláhúzni.


(b) Kitöltendő a felsőoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoportban dolgozó pályázó esetében.


A pályázat benyújtását támogatom, s egyúttal igazolom, hogy a pályázó
(neve: 	)
a 	**** Kérjük a felsőoktatási intézményt megnevezni.**
rendelt	
MTA-kutatócsoportban, 
	jogviszonyban,
	munkakörben, 
teljes munkaidőben foglalkoztatás alatt áll.

Dátum: 	

P.H.

		
az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája vezetőjének aláírása


A pályázat benyújtását támogatom, s egyúttal igazolom, hogy az ösztöndíjas kötelező oktatási feladatainak ellátásához szükséges feltételek intézményünkben biztosítottak.





Dátum: 	

P.H.

	
a felsőoktatási intézmény
vezetőjének aláírása
	(dékán vagy rektor/főigazgató)


(c/1) Kitöltendő a pályázáskor az érintett felsőoktatási intézményben teljes munkaidőben még nem foglalkoztatott pályázó esetében.


A felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 57. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlására felhatalmazott vezetőként kijelentem, hogy
1.  a** Kérjük a felsőoktatási intézményt, kart megnevezni. 	karán, 
	tanszékén/más szervezeti egységében 
	munkakörben
rendelkezésre áll olyan teljes munkaidejû állás, amelynek betöltéséhez a Ftv. 21. § (1) bekezdése /a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint*** Kérjük a megfelelőt aláhúzni.*
	a)	pályázatot kell kiírni (Ftv. 16.§ (1) bekezdése alapján)
	b)	meghívás alapján is betölthetõ (Ftv. 16.§ (2) bekezdés)


2.	Kijelentem, hogy
	az 1.a) szerinti állás betöltésére pályázatot hirdet az intézmény,
	ha a pályázó (neve:	) nyeri el az állást és Széchenyi István 
Ösztöndíjra benyújtott pályázata is sikeres, akkor az ösztöndíj elnyerését követõen, legkésõbb 2003. szeptember 1-jétõl, legalább az ösztöndíj idõtartamára, teljes munkaidejû közalkalmazotti, szolgálati jogviszonyt/munkaviszonyt** létesítünk vele.


3.	Kijelentem, hogy a pályázóval (neve: 	)
az 1.b) szerinti állás betöltésére, a Széchenyi István Ösztöndíj elnyerését követõen, legkésõbb 2003. szeptember 1-jétõl, legalább az ösztöndíj idõtartamára teljes munkaidejû közalkalmazotti, szolgálati jogviszonyt/munkaviszonyt** létesítünk.





Dátum: 	

P.H.

		
a felsõoktatási intézmény vezetõjének aláírása
(dékán vagy rektor/főigazgató)

AMENNYIBEN ÖNT AZ ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSE ESETÉN NEM FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN, HANEM MTA-KUTATÓCSOPORTBAN FOGJÁK FOGLALKOZTATNI, KÉRJÜK a C/2-es nyilatkozatot töltse ki!


(c/2) Kitöltendő a pályázáskor felsőoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoportban teljes munkaidőben még nem foglalkoztatott pályázó esetében.

Az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodájának munkáltatói jogkör gyakorlására felhatalmazott vezetőjeként kijelentem, hogy

1.  a**Kérjük a felsőoktatási intézményt megnevezni.	rendelt
	MTA-kutatócsoportban
	munkakörben
rendelkezésre áll olyan teljes munkaidejű állás, amelynek***Kérjük a megfelelőt aláhúzni.*
	a)	betöltéséhez pályázatot kell kiírni
	b)	meghívás alapján is betölthető. 
2.	Kijelentem, hogy
	az 1.a) szerinti állás betöltésére pályázatot hirdet az intézmény,
	ha a pályázó (neve:	) nyeri el az állást és Széchenyi István
Ösztöndíjra benyújtott pályázata is sikeres, akkor az ösztöndíj elnyerését követően, legkésőbb 2003. szeptember 1-jétől, legalább az ösztöndíj időtartamára, teljes munkaidejű közalkalmazotti, szolgálati jogviszonyt/munkaviszonyt** létesítünk vele.
3.	Kijelentem, hogy a pályázóval (neve:	)
az 1.b) szerinti állás betöltésére, a Széchenyi István Ösztöndíj elnyerését követően, legkésőbb 2003. szeptember 1-jétől, legalább az ösztöndíj időtartamára teljes munkaidejű közalkalmazotti, szolgálati jogviszonyt/munkaviszonyt** létesítünk.


Dátum:	
P.H.

		
az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája vezetőjének aláírása


Az MTA-kutatócsoportnak helyet biztosító felsőoktatási intézmény tölti ki

A pályázat benyújtását támogatom, s egyúttal igazolom, hogy az ösztöndíjas kötelezõ oktatási feladatainak ellátásához szükséges feltételek intézményünkben biztosítottak.


Dátum:	
P.H.

		
a felsõoktatási intézmény vezetõjének aláírása
(dékán vagy rektor/főigazgató)

TARTALOMJEGYZÉK



Pályázói adatlap		 1. oldal
Ajánlói adatlap		 2. oldal
A pályázó szakmai tevékenységének bemutatása
I. Szakmai önéletrajz		 3. oldal
II. Oktatási tevékenység és oktatásszervezés	   4. oldal
III. Kutatási, alkotó művészeti tevékenység eredményei	    oldal
IV. Munkaterv	    oldal
Pályázó nyilatkozata	    oldal
Intézményi nyilatkozatok
I. A pályázót fogadó szervezeti egység vezetőjének nyilatkozata	    oldal
II. Intézményvezetői nyilatkozat	    oldal
Egyéb dokumentumok (letelepedési engedély, stb.)	    oldal
Tartalomjegyzék	    oldal




Ez a pályázati csomag összesen	számozott oldalból áll.


A mellékelt ajánlások száma: 	.




Dátum: 	





		
	a pályázó aláírása
SZÖ/2003

AJÁNLÁS*



A Széchenyi István 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 beküldési határideje: 2003. április 15.


Az ajánlás szövege (szükség esetén külön lapon folytatható):























* Az ajánló értékelje a pályázó szakmai életútját, tevékenységének színvonalát, oktatói, kutatói kvalitásait, a pályázó által benyújtott munkatervben foglaltak szakmai értékeit és a tervezett program teljesíthetõségét, továbbá röviden vázolja a pályázónak az ajánlóval való kapcsolatát.

AJÁNLÁS*



A Széchenyi István 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 beküldési határideje: 2003. április 15.


Az ajánlás szövege (szükség esetén külön lapon folytatható):























* Az ajánló értékelje a pályázó szakmai életútját, tevékenységének színvonalát, oktatói, kutatói kvalitásait, a pályázó által benyújtott munkatervben foglaltak szakmai értékeit és a tervezett program teljesíthetőségét, továbbá röviden vázolja a pályázónak az ajánlóval való kapcsolatát.

Széchenyi István Fellowship
RECOMMENDATION


Name of Candidate:	

Name of Recommender:	

Institution: 	

Date:	

		
	signature

Please send your recommendation in a sealed envelope back to the candidate, who will attach it to the Proposal. The envelope should be signed across the sealing.

Deadline for Proposals to be returned to the Office for Higher Education Programmes: 

April 15, 2003.

(In your recommendation, please give your opinion about the candidate’s professional background, his/her professional merit.)

Text of Recommendation (to be continued on a separate sheet): 




