Előterjesztés

5/2004. számú Rektori Utasítás
Az MTA doktora fokozatot szerzett oktatók/kutatók támogatásról
A magas színvonalú kutatómunka az egyetemek megítélésének első számú, kiemelt szempontja,
hiszen nemcsak kutatási támogatásaink mértéke, hanem az intézmény általános akkreditációja,
doktori programok indíthatósága, szakok akkreditációja, azaz a teljes egyetemi működés kerete
alapul ezen. A tudományos tevékenység egyik kiemelkedő fontosságú mérőszáma az MTA
doktora fokozatok száma, e fokozatszerzés támogatása érdekében az alábbi utasítást adom ki.
A pályázat feltételei
1. § (1) Pályázhatnak az egyetem teljes munkaidőben foglalkoztatott oktató, kutató
közalkalmazottai, valamint az egyetemen működő MTA tanszéki kutatócsoportokban
közalkalmazottként teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók, akik a pályázat
benyújtásakor rendelkeznek MTA doktori cím elnyerését igazoló okirattal, az MTA doktora
címet 2003. január 1-jét követően szerezték, és a fokozatszerzéshez kapcsolódóan egyéb
egyetemi támogatásban (Lissák Kálmán Díj, Holub József Díj stb.) nem részesültek.
(2) Az elnyert támogatást egy évig lehet felhasználni.
2. § A pályázathoz mellékelni kell:
a) a pályázó tudományos életrajzát,
b) publikációs/művészeti alkotásainak listáját,
c) elnyert tudományos fokozatának igazolását,
d) kutatói tevékenységének rövid összefoglalását a futó kutatási témáinak és a megszerzett
támogatások bemutatásával
e) a díj felhasználását bemutató költségtervet.
Pályázat összege, a pályázati összeg felhasználása
3. § (1)A támogatás nagysága 400.000 Ft.
(2) A pályázati összeget a pályázathoz mellékelt költségterv alapján csak dologi költségre, (pl.
kutatási eszközök beszerzésére, illetve nemzetközi kongresszuson/művészeti eseményen való
részvételre) lehet felhasználni.

Pályázati határidő
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4. § A pályázati összegre minden évben kétszer május 31-ig és november 30-ig lehet
pályázatot benyújtani. A pályázatokat a megfelelő, kitöltött űrlapokkal együtt kell benyújtani a
Rektori Hivatal Tudományszervezési és Pályázati Osztályára. Az egyetem Tudományos és K+F
Bizottsága értékeli a pályázatokat, és felterjeszti azokat a rektorhoz.
Hatályba léptető rendelkezés
5. § Jelen utasítás 2004. június 1-jén lép hatályba.
Pécs, 2004. június 01.
Dr. Lénárd László
rektor
1. számú melléklet
Pályázati űrlap Az MTA doktora fokozatot szerzett oktatók/kutatók támogatása pályázathoz
A pályázó személyi adatai
Név
Leánykori név
Születési hely
Születési idő
Anyja leánykori neve
Munkahely megnevezése
Kar, tanszék
Beosztás
Kutatási terület
Kutatási téma
Cím
Telefon
Fax
E-mail
Pályázott összeg
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A pályázathoz az űrlapon túl mellékelni kell a pályázó tudományos önéletrajzát, főbb publikációs/
művészeti alkotásainak listáját, elnyert tudományos fokozatának igazolását, kutatói
tevékenységének rövid összefoglalását a futó kutatási témáinak és a megszerzett támogatások
bemutatásával, illetve a részletes költségtervet (2. melléklet).
2. számú melléklet
Pályázati űrlap a költségterv elkészítéséhez
(Az adatokat Nettó ár + ÁFA bontásban kérjük feltüntetni)
A pályázó neve
Munkahely megnevezése
Beosztás
A pályázat címe
A pályázat konkrét céljai

Pályázott összeg
Ebből
Beruházás
Eszközbeszerzés
Konferencia költség
Egyéb
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2004. évben a pályázatok leadásának határideje: június 30-a.
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