
 

 

Pályázati felhívás 
2018 

 
A Dr. Verestóy Attila Alapítvány pályázatot hirdet Hargita megyei fiatal kutatók munkájának 

támogatására. 

 

A pályázat célja: 1-1fiatal tehetséges kutató tudományos munkájának támogatása 3 fő kutatási 

területen: humán tudományok, reál- és természettudományok, műszaki tudományok. 

 

Pályázók köre: Hargita megyei lakhellyel rendelkező és Hargita megyében tudományos munkát 

végző fiatal kutatók (korhatár 35 év). Az Alapítvány kutatómunkát támogat, nem célirányosan a 

tudományos fokozatok megszerzését! (mesteri, doktori) 

 

Tudományterületek: 

- történelemtudomány (közép-, új- és legújabb kori forráskutatás, regionális 

gazdaságtörténet, a kisebbségtörténeti kutatások) 

- nyelv- és irodalomtudomány (szociolingvisztikai kutatások: kétnyelvűség, magyar 

kontaktusváltozatok, nyelvi jogok, nyelv és oktatás; forrásfeltárás, -kiadás, nyelvi 

regionalitás az irodalomban, a regionális irodalmi élet múltjának feltárása, jelenének 

előmozdítása) 

- filozófia (multidiszciplináris társadalomelmélet: elitkutatás; lokalitás-, regionalitás-, 

globalitás kutatás; magyar filozófia- és eszmetörténet; információcsere) 

- néprajz és kulturális antropológia (magyarsággal kapcsolatos kutatások) 

- szociológia, politológia 

- oktatás- és munkaerő-gazdaságtan (munkaerő-piaci, oktatás-, migrációs kutatások, 

demográfiai és egészségügyi kutatások) 

- közgazdaságtudomány (regionális, társadalom földrajzi kutatások) 

- ökológiai, környezettudományi kutatások 

- műszaki és természettudományi kutatások 

- orvostudományi kutatások 

 

 

 

 



 

A pályázati űrlap kötelező mellékletei: 
 

1.   A pályázó személyi igazolvány másolata 

2.   A pályázó tudományos önéletrajza 

3. Publikációs lista: 

A pályázó publikációs listája pontos bibliográfiai adatokkal az alábbi csoportosításban és 

sorrendben: 

 önálló könyv, könyvfejezet; 

 önálló szerzői teljesítménynek minősülő kritikai kiadás, forráskiadás, kommentár; 

 tanulmány; 

 cikk; 

 konferencia-kiadvány; 

 tankönyv, felsőoktatási jegyzet; 

 szerkesztői munka tudományos művek kiadásában; 

 szabadalom, vagy más értékelhető alkotás 

4. Részletes kutatási terv:  

 a pályázó végzett-e előzetes kutatásokat a pályázott témakörben, milyen eredménnyel; 

 a tervezett kutatás célkitűzése; 

 a tervezett kutatás módszerei, a tervezett kutatói műveletek sematikus rendszere, időbeli 

elosztása (munkaterv); 

 a kutatásból várható eredmények, tudományos vagy társadalmi hasznosításának lehetőségei, 

jelentősége; 

 a munka leadásának várható határideje; 

 a kész pályamunka tervezett terjedelme, más paraméterei. 

A pályázati űrlap igényelhető e-mailben a verestoyattilaalapitvany@yahoo.com címen, bővebb 

információ telefonon: 0266-218.424 (munkanapokon 9-15 óra között) 

 

A pályázat leadásának határideje: 2018. augusztus 24. (postai bélyegző dátuma) 

A pályázatot a következő címre kérjük postázni: 

Fundaţia Dr. Verestóy Attila 

535600 OdorheiuSecuiesc 

OP 1 CP  8 

Jud. Harghita 

A hiányos, valamint határidő után érkezett pályázatokat a bizottság nem veszi figyelembe! 

 

Az ösztöndíj értéke: 500 lej/hónap 

 

Időtartama: 1 év 

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. szeptember 14. 

Az elbírálást szakemberekből álló bizottság végzi. A pályázókat e-mailben értesítjük az elbírálás 

eredményéről. A nyertes pályázatok esetében a támogatás folyósítására egy támogatási szerződés 

aláírását követően kerül sor.  

A nyertes pályázók kötelesek az ösztöndíjas időszak félidejében előrehaladásukról számot adni, 

ennek megítélésétől függ az ösztöndíj további folyósítása. Mind a félidei, mint a záró beszámoló 

módját a szerződés rögzíti. 

 



 

ŰRLAP FIATAL KUTATÓI PÁLYÁZATHOZ 

- 2018 - 
 

 

1. A pályázó adatai 

 
1.1. A pályázó neve: ________________________________________ 

 

1.2. A pályázó lakhelye: _____________________________________ 

 

Város, irányítószám: ________________________________________ 

Utca, házszám: ________________________________________ 

Telefon, fax:  ________________________________________  

E-mail:  ________________________________________  

 

 

1.3. A pályázó postacíme: 

 

Város, irányítószám: ________________________________________ 

Utca, házszám: ________________________________________ 

 

 1.4. A pályázó születési éve, helye: __________________________________________ 

 1.5. Munkahely neve és címe (ha van): _______________________________________    

1.6.Foglalkozás, beosztás: _________________________________________________ 

 

2. A kutatási program adatai 

2.1. A kutatási program címe (románul is): ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2.2.A kutatás rövid leírása (max. 500 karakter. A pályázati tervet mellékletben kérjük) 

2.3. A kutatás tervezett időrendje (kezdete és a kész mű benyújtási határideje): 

 

 

2.4. A kutatási eredmény(ek) tervezett alkalmazása, felhasználása: 

 

2.5. Volt-e elnyert és megvalósult belföldi/külföldi ösztöndíja az elmúlt 3 évben? (adományozó 

szervezet, ország, időpont, időtartam, a támogatás jellege és összege): 



 

 

3. Ajánlások 

 
 Legalább két, az adott szakterületen elismert szaktekintély ajánlását kérjük. Az ajánlóleveleket kötelező 

módon kérjük a pályázathoz lezárt borítékban, mellékletként csatolni! A borítékon szerepeljen az ajánló neve és 

tudományos fokozata. 

 

1. ajánló személy (témavezető) 

Neve: ____________________________________ 

Munkahelye és tudományos fokozata: __________________________________ 

 

2. ajánló személy 

Neve: ____________________________________ 

Munkahelye és tudományos fokozata: __________________________________ 

 

4. Nyilatkozat a szolgáltatott adatok hitelességéről 

 

Tudomásom szerint a pályázati feltételeknek megfelelek, az általam adott információk teljes 

körűek, valódiak és hitelesek. 

 

 

 

 

 

                                                                                          

……………………………………….. 

 

pályázó aláírása 

 

 

 

 

 

 

Kelt................................................ 



 

 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 személyes adatok kezeléséről 

 

 

 

 

 

Alulírott _________________________, _____________________ 

                             (név) (lakcím) 

 

 

________________________________________szám alatti lakos, 

 

 

beleegyezem, hogy a székelyudvarhelyi Dr. Verestóy Attila Alapítvány az 

itt megadott személyes adataimat saját szerverén tárolja és felhasználja az 

ösztöndíj pályázat megítélése (elbírálása) illetve kapcsolattartás céljából. 

 

A Dr. Verestóy Attila Alapítvány minden szükséges lépést megtesz, hogy 

biztosítsa a pályázó által megadott személyes adatok biztonságát mind a 

hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során. 

 

 

 

 

                                                                 Aláírás, 

 

 

 



                                            ___________________________  

 

 

 

Helység___________________ dátum__________________ 

 
 


