ÓBUDAI EGYETEM
KUTATÁSI ÉS NEMZETKÖZI REKTORHELYETTES

ÓE-RH-1476/2018
Budapest, 2018. szeptember 21.

Pályázati felhívás a 2018. évi
„Az év kutatója”, „Az év fiatal kutatója”, valamint a „Hallgatói publikációs díj” két
kategóriában (BSc/MSc és PhD) kitüntető címekre
Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata II. kötetében, „Az Óbudai Egyetem
foglalkoztatási követelményrendszerében” (FKR) az Egyetem által adományozott elismerések között
szerepel (179. §.) a Tudományos Tanács által adományozható elismerésként az „Az év kutatója” (198.
§), illetve az „Az év fiatal kutatója” (199. §) díj, valamint a Tehetségtanács által adományozható
elismerésként a „Hallgatói publikációs díj” (200. §).
Az elismerések formája oklevél, valamint adható az Egyetemi Tanács által meghatározott pénzjutalom is
ösztöndíj formájában.
„Az év kutatója díj”
Az Egyetem Tudományos Tanácsa „Az év kutatója”pályázatot hirdet az Egyetem oktatói és kutatói
részére kiemelkedő műszaki alkotásai, tudományos eredményei, kimagasló publikációs tevékenység,
iskolateremtő munkásság, valamint a hazai és nemzetközi tudományos életben betöltött szerep
elismerésére.
A díj ugyanazon személynek háromévenként legfeljebb egy alkalommal adható.
Az elismerésből egy adományozható, a beérkezett, formailag megfelelő pályázatok alapján a díjról a
Tudományos Tanács dönt.
Az elismerés adományozására javaslatot a dékán, valamint a főigazgató tehet.
„Az év fiatal kutatója díj”
Az Egyetem Tudományos Tanácsa „Az év fiatal kutatója” pályázatot hirdet az Egyetem 35 évnél
fiatalabb1 oktatói és kutatóinak kiemelkedő műszaki alkotásai, tudományos eredményei, publikációs
tevékenység, valamint a tudományos életben betöltött szerepének elismerésére.
Az elismerésből egy adományozható, a beérkezett, formailag megfelelő pályázatok alapján a díjról a
Tudományos Tanács dönt.
Az elismerés adományozására javaslatot a dékán, valamint a főigazgató tehet.
Gyermekgondozás céljából fizetés nélküli szabadságon lévő személy esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel
emelkedik (FKR 199. § (3) )
1

Cím: H-1034 Budapest, Bécsi út 96/b.

Tel.: +36 (1) 666-5624

email: nadai@uni-obuda.hu

ÓBUDAI EGYETEM
KUTATÁSI ÉS NEMZETKÖZI REKTORHELYETTES
„Az év kutatója” és az „Az év fiatal kutatója” pályázatok elemei a következők:
-

a jelölt szakmai önéletrajza;

-

az MTMT-ben rögzített és onnan kinyomtatott 2017. évi publikációs jegyzék;

-

az MTMT-ben rögzített és onnan kinyomtatott 2017. évi hivatkozási jegyzék

-

a javaslat 3-5 soros szöveges indoklása (javaslattevő vezető aláírásával)

„Hallgatói publikációs díj” (BSc/MSc, valamint PhD kategóriában)
Az Egyetem Tehetségtanácsa „Hallgatói publikációs díj” pályázatot hirdet– BSc/MSc, illetve PhD
kategóriában – az Egyetem hallgatóinak kiemelkedő műszaki alkotásai, tudományos diákköri eredményei
publikálása terén elért eredmények elismerésére.
A díj ugyanazon személynek képzési ideje alatt egy kategóriában legfeljebb egy alkalommal adható.
Az elismerésből kategóriánként egy adományozható.
A pályázatok elemei a következők:
-

a jelölt szakmai önéletrajza;

-

a teljes MTMT-ben rögzített publikációs lista és onnan kinyomtatott 2017. évi hivatkozási jegyzék

-

a hallgatói pályafutás szakmai/tudományos tevékenységének bemutatása (egy oldal);

-

a javaslat 3-5 soros szöveges indoklása (javaslattevő vezető aláírásával).

A „Hallgatói publikációs díj” jelöltjeire a PhD kategóriában az adott Doktori Iskola vezetője, a
BSc/MSc kategóriában a karok (központ) vezetői tehetnek javaslatot.

A díjak átadására a Magyar Tudomány Ünnepe egyetemi rendezvénysorozat központi megnyitóján kerül
sor 2018. november 5-én.
A pályázatok benyújtási határideje: 2018. október 8. (hétfő) 14.00 óra.
A javaslatokat a Rektori Hivatalban a kutatási és nemzetközi rektorhelyettesnek címezve kell benyújtani
nyomtatott (1 pld.) formában, valamint elektronikusan Takács Tamás rektorhelyettesi tanácsadónak kell
megküldeni (takacs.tamas@rh.uni-obuda.hu).

Dr. habil. Nádai László
kutatási és nemzetközi rektorhelyettes

Cím: H-1034 Budapest, Bécsi út 96/b.

Tel.: +36 (1) 666-5624

email: nadai@uni-obuda.hu

