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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Tudományos utánpótlás erősítése a hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak
támogatásával
Az Állatorvostudományi Egyetem, a Kaposvári Egyetem és a Szent István Egyetem által alkotott
Konzorcium stratégiai célja, hogy a megjelölt tudományos tématerülete(ke)n kiemelkedő
tudományos és kutatási potenciált érjen el. Cél, hogy mindhárom egyetem növelje kutatói létszámát
az utánpótlás biztosításával, valamint ösztönözze a nemzetközi, szektorközi és ágazati kutatói
mobilitást. A projektre 961,93 millió forint európai uniós támogatást nyert a konzorcium, amely a
Széchényi 2020 program keretében valósul meg.
A kutatói szféra működésének alapja a megfelelő kutatói állomány biztosítása. A kutatás-fejlesztés területén
Európának egyre kiélezettebb nemzetközi versennyel kell szembenéznie, amely megfoszt(hat)ja a
legnagyobb tehetségektől. Hazánkban jelentős problémát jelent a kutatói állomány stagnálása, illetve az
elvándorlás.
Kettős megoldást azonosíthatunk: vonzóvá kell tenni a kutatói pályát, illetve meg kell teremteni a kutatók
itthon tartásának megfelelő körülményeit.
A projekt átfogó célja a konzorciumi tagok belső megújulásának támogatása a minőségi
tudományosutánpótlás-nevelés érdekében. Olyan feltételek megteremtése a három intézményben, amelyek
lehetőséget biztosítanak a tehetségek számára az egyedi, illetve közösségi tudományos fejlődésre. Ennek
része az intézményen belüli tehetségsegítő programok működtetése, fejlesztése, amelyek az arra érdemes
hallgatóknak lehetőséget és anyagi hátteret biztosítanak a tudományos fejlődésre, az oktató pályára való
továbblépésre.
A kutatói utánpótlás biztosítását szolgáló műveleteknél kiemelt figyelmet kell fordítani a nemek közötti
esélyegyenlőségre, csökkentve ezzel a posztdoktori szakasztól megfigyelhető kutatói karrier hátrányait. Így
az projekt külön foglalkozik a nők részvételének aktív növelését célzó tudományos népszerűsítő programok
kialakításával (részmunkaidős munkahelyek kialakításának feltételei, valamint a gyermekvállalást és a
tudományos karrier összehangolását segítő beavatkozások).
A projekt legfőbb céljai:
- A doktori képzés színvonalának és minőségének fejlesztése.
- Tehetséges hallgatók bevonása a képzési és kutatási folyamatba: demonstrátori, gyakorlatvezetői
és laborgyakorlat-vezetői munkájuk támogatása.
- Kutatási készségfejlesztés a kutatói utánpótlás esetében, a hallgatók, doktorjelöltek, fiatal kutatók
körében.
- A tehetséges hallgatók tudományos diákköri tevékenységének fejlesztése.
- A szakkollégiumok színvonalának és minőségének fejlesztése.
- Kutatói teljesítményt fokozó közegek fejlesztése.
- Képzők képzése – utánpótlást támogató készségfejlesztés az oktatók, kutatók, tudományos
munkatársak körében.
- Szakdolgozat, doktori kutatási témák bővítése.
- Tudományos kapcsolatháló bővítése.
A projekt hosszú távú célkitűzése az, hogy biztosítsa a felsőoktatási (valamint K+F) intézmények szakember
utánpótlását, valamint tudományos fokozattal rendelkező szakembereket adjon a gazdasági szférának, az
innovatív tevékenységet folytató vállalatok számára.
További információk:
www.univet.hu/hu/egyetem/palyazati-projektek
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