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Tisztelt Oktatók és Kutatók!
A kutatókari támogatásunk a hírek szerint erre az évre is (2014. május- 2015. március) rendelkezésre
fog állni. Mellékelem azokat a pályázati űrlapokat, amelyeken az új kutatási témákkal illetve a
kutatócsoporti teljesítményekkel lehet pályázni.
Egyúttal kérem a tavalyi „Új kutatási témákról” szóló jelentéseket.
Részletes tájékoztatás az egyes pontokba foglaltan olvasható.
1. Az új kutatási témákról készített jelentést 2014. március 15-ig kérem, ehhez csatoltan
küldöm kitöltendő nyomtatványt. Kérem, hogy az elektronikusan (e-mail) benyújtott jelentést
a következő forma szerint nevezzék el:
pl.: KK-UK-2013-jelentés-tubolyt
2. A kiválósági fejezeten belül (ahol 2013-as, MTMT-ben dokumentált publikációk számítanak)
a pályázatok benyújtási határideje 2014. január 31 volt. Mivel mindössze 4 pályázat
érkezett be, mostantól nem kérem ezek benyújtását. Miszori Katalin volt kedves és megküldte
nekem a Kar minden oktatójának és kutatójának a 2013-as évre vonatkozó MTMT-ben
megtalálható publikációs adatait. Az ott feltüntetett IF értékek alapján kialakult sorrendnek
megfelelően az első 10 helyezett a korábban közzétett (l. Intézkedési Terv) módon és
mértékben részesül jutalomban.
3. Az „új kutatási pályázatok” kategóriában mától lehet ismét pályázni. A nyomtatványt
csatolom. A beadási határidő 2014. március 31. A feltételek a tavalyi évhez képest a
következő módon változtak:
- egy témára adható támogatási összeg 1,0 és 2,0 MFt között lehet,
- a tavalyi évben támogatott témák folytatására csak rendkívül indokolt esetben van mód,
- azok a kutatók, akik 2013-ban ilyen pályázatot nyertek, csak akkor támogathatók (akár
más témában is), ha az elnyert pályázattal kapcsolatos elvárásokat teljesítették.
4.

A tavalyi tapasztalatok alapján a Kutatókar Bizottság úgy döntött, hogy 2014-ben 5
kiemelkedő teljesítményű kutatócsoportot támogat, az elbírálásnál a 2013-ban nyújtott
teljesítményt vesszük figyelembe. Csatolom a pályázati űrlapot (KK-KF-2014). A mai naptól
lehet pályázni, a határidő: 2014. március 31. A feltételek változatlanok, azonban előnyt
élveznek azok a csoportok, amelyek 2013-ban nem pályáztak, vagy nem nyertek.

A PhD pályázatokról, TDK támogatásról és a MÁL publikációkról hamarosan szintén
tájékoztatást küldök.
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