
Formai és tartalmai követelmények a Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Főiskolai 

Kar Tudományos Bizottságához benyújtandó pályázatokkal szemben 

 

A Tudományos Bizottság (TB) alapvetően olyan tudományos kutatással kapcsolatos 

tevékenységeket támogat, amelyek eredményeképpen tudományos kritériumoknak eleget tevő 

publikációk jönnek létre, illetve amelyek közvetlenül segítik elő tudományos fokozat 

megszerzését.  

A Tudományos Bizottsághoz 4 kategóriában lehet pályázatot beadni (1- Tudományos 

rendezvényen való részvétel, 2- Kutatási projekt támogatása, 3- Tudományos kiadvány 

megjelentetésének támogatása, 4- Egyéb tudományos tevékenység) a bizottság által készített 

pályázati űrlapon kért adatok és mellékletek beadásával. Formailag hiányos pályázatokat a 

Bizottság adatpótlásra visszaküldi a pályázónak és csak a pótlás után bírálja el. 

A priortást élveznek azok a pályázatok, amelyek nemzetközi jelentőségű tudományos 

publikációkra (tudományos közlemények referált szaklapban, nemzetközi jelentőségű 

könyvek és könyvfejezetek, meghívott plenáris, illetve szóbeli előadások jelentős nemzetközi 

Konferencián/Kongresszuson) adnak lehetőséget, ahol a pályázó(k) a publikációs 

tevékenysége azok nemzetközileg elismert szakmai munkásságát igazolják, a kutatás a kar 

közreműködésével folyó hivatalos nemzetközi együttműködésben folyik, valamint azon 

pályázatok, amelyek közvetlenül segítik elő tudományos fokozat megszerzését.  

A pályázatok elbírálásánál figyelembeveendő, hogy a pályázónak a tudományos bizottságtól a 

korábbi 5 években elnyert támogatásai milyen hatékonysággal eredményeztek tudományos 

publikációkat. Jelentős mértékű (100 eFt-t meghaladó) korábbi támogatások alapján elvárható 

követelmény: tudományos közlemény referált szaklapban, nemzetközi jelentőségű könyv 

vagy könyvfejezet, meghívott plenáris, illetve szóbeli előadás nagy nemzetközi 

Konferencián/Kongresszuson. Kisebb mértékű támogatások esetén is (100 eFt alatt) minimum 

követelmény a tudományos publikáció (1- nemzetközi referált szaklapban, 2- előadás/poszter 

jelentős nemzetközi tudományos rendezvényen, 3- könyvben, könyvfejezetben, 4- hazai 

tudományos szaklapban, 5- előadás/poszter hazai tudományos konferencián) a támogatás 

elnyerése utáni 2 éven belül. 

Jelentős mértékű támogatási igényre (100 eFt felett) olyan pályázatok tarthatnak számot, 

amelyek esetében valós lehetőség van tudományos közleményre referált szaklapban, 

nemzetközi jelentőségű könyvre vagy könyvfejezetre, meghívott plenáris, illetve szóbeli 

előadásra nagy nemzetközi Konferencián/Kongresszuson. 

A pályázónak a támogatás évének végéig részletes beszámolót kell beadnia a Tudományos 

Bizottságnak a támogatás felhasználásáról, az elért eredményekről és a publikációs 

tevékenységről. Ennek hiánya a pályázó automatikus kizárását eredményezi két évre. 

A Tudományos Bizottságnak pontos információval kell rendelkeznie arról, hogy az adott évet 

megelőző 5 évben ki(k) és mekkora összegű támogatásban részesültek a Bizottság által.  

 


