Pályázat
A pályázó(k) neve és tudományos fokozata:
Munkahely(ei):
Pályázati támogatás típusa:
1- Tudományos rendezvényen való részvétel (Kongresszus, Konferencia, Workshop)
a- Rendezvény címe, szervezője, ideje és helye (ország, város):
b- Rendezvény típusa az adott tudományterületen (aláhúzással jelezni a típust): 1- legjelentősebb világ
rendezvény, 2- legjelentősebb európai rendezvény, 3- nemzetközi rendezvény, 4-hazai rendezvény
külföldi meghívottakkal, 5- hazai rendezvény, 6- egyéb:…………….
c- A rendezvényre benyújtott prezentáció címe:
d- A prezentáció típusa (aláhúzással jelezni a típust): 1- Meghívott plenáris előadás, 2- szóbeli előadás,
3- poszter, 4- egyéb:…………………..
e- A rendezvényre benyújtott előadás/poszter szerzője(i):
f- A pályázó(k) szerepe a prezentációban (aláhúzással jelezni a típust): 1- Prezentáció előadója, 2Társszerző, 3- Egyéb:……………….
g- A prezentáció várható megjelenésének helye(i):
h- A pályázó(k) által kért támogatás tételes megadása:
1- utazási költség............................................
2- regisztrációs költség ...................................
3- szállás költség ............................................
4- egyéb (………………………):......................
Összesen: ........................................................
A pályázathoz mellékelni kell: 1- az előadás összefoglalóját (abstract), 2- meghívott plenáris előadás,
illetve szóbeli előadás esetén a rendezvény szervezőinek a visszaigazolását, 3- a rendezvény szervezői
által megküldött tájékoztató anyag másolatát vagy a rendezvény hivatalos WEB címét, 4- a pályázó(k)
publikációs listáját a pályázat beadását megelőző 5 év alapján a mellékelt szempontok alapján.
Publikációk: 1- Tudományos közlemények (szerző(k), év, cím, folyóirat neve, évfolyam, oldalszámok,
impakt faktor amennyiben a folyóirat referált lap), 2- Könyv, könyvfejezet (szerző(k), év, cím (szerkesztők
és könyv címe könyvfejezet esetén), kiadó), 3- Tudományos előadás (szerző(k), cím, tudományos
rendezvény címe, szervezője, helye, éve)
A pénzfelhasználás időpontja: .
A Tudományos Tanács határozata:
A támogatás összege:
Nyíregyháza, . ..............................

Pályázat
A pályázó(k) neve és tudományos fokozata:
Munkahely(ei):
Pályázati támogatás típusa:
2- Kutatási projekt támogatása
a- A kutatási projekt címe:
b- A projekt keretében végzett kutatások eredményeinek tervezett publikációjának mikéntje
(aláhúzással jelezni a típust): 1- nemzetközi referált szaklapban, 2- jelentős nemzetközi tudományos
rendezvényen, 3- könyvben, könyvfejezetben, 4- hazai tudományos szaklapban, 5- hazai tudományos
konferencián, 6- egyéb:……………
c- A tervezett publikációk várható megjelenésének ideje (év):
d- A pályázó(k) által kért támogatás megadása költségkategóriák szerint:
1- Dologi költség .............................................
2- Felhalmozási költség ..................................
3- Személyi költség.........................................
4- Munkaadói járulék költség ..........................
5- egyéb (………………………):......................
Összesen: .....................................................
A pályázathoz mellékelni kell:
1- kutatási projekt összefoglalóját (abstract) (max. 1 oldal)
2- Kutatási projekt tervét (2-3 oldal) (Előzmények, A vizsgálat kérdései, Alkalmazandó módszerek és
eljárások, Várható tudományos eredmények (nemzetközi, hazai és intézményi jelentőség, Irodalom)
3- Az eredmények publikációjának tervezett helyei (szaklapok, könyvek, tudományos rendezvények
megnevezése)
4- A kutatáshoz kért támogatás felhasználásának részletes felsorolását és indoklását a
költségkategóriánként (max. 1 oldal)
5- a pályázó(k) publikációs listáját a pályázat beadását megelőző 5 év alapján a mellékelt szempontok
alapján
Publikációk: 1- Tudományos közlemények (szerző(k), év, cím, folyóirat neve, évfolyam, oldalszámok,
impakt faktor amennyiben a folyóirat referált lap), 2- Könyv, könyvfejezet (szerző(k), év, cím (szerkesztők
és könyv címe könyvfejezet esetén), kiadó), 3- Tudományos előadás (cím, szerző(k), tudományos
rendezvény címe, szervezője, helye, éve)
A pénzfelhasználás időpontja: .
A Tudományos Tanács határozata:

A támogatás összege:
Nyíregyháza, . ..............................

Pályázat
A pályázó(k) neve és tudományos fokozata:
Munkahely(ei):
Pályázati támogatás típusa:
3- Tudományos kiadvány megjelentetésének támogatása
a- A kiadvány címe és típusa:
b- A tervezett kiadvány várható megjelenésének ideje (év):
c- A pályázó(k) által kért támogatás megadása költségkategóriák szerint:
1- Dologi költség .............................................
2- Felhalmozási költség ..................................
3- Személyi költség.........................................
4- Munkaadói járulék költség ..........................
5- egyéb (………………………):......................
Összesen: ........................................................
A pályázathoz mellékelni kell:
1- Kiadvány tartalomjegyzékét
2- Két független bíráló véleményét a kiadványról
3- A kutatáshoz kért támogatás felhasználásának részletes felsorolását és indoklását a
költségkategóriánként (max. 1 oldal)
4- a pályázó(k) publikációs listáját a pályázat beadását megelőző 5 év alapján a mellékelt szempontok
alapján
Publikációk: 1- Tudományos közlemények (szerző(k), év, cím, folyóirat neve, évfolyam, oldalszámok,
impakt faktor amennyiben a folyóirat referált lap), 2- Könyv, könyvfejezet (szerző(k), év, cím (szerkesztők
és könyv címe könyvfejezet esetén), kiadó), 3- Tudományos előadás (szerző(k), cím, tudományos
rendezvény címe, szervezője, helye, éve)

A pénzfelhasználás időpontja: .
A Tudományos Tanács határozata:

A támogatás összege:
Nyíregyháza, . ..............................

Pályázat
A pályázó(k) neve és tudományos fokozata:
Munkahely(ei):
Pályázati támogatás típusa:
4- Egyéb tudományos tevékenység:………………………………….
a- A tervezett tevékenység céljának megnevezése:

b- A pályázó(k) által kért támogatás megadása költségkategóriák szerint:
1- Dologi költség .............................................
2- Felhalmozási költség ..................................
3- Személyi költség.........................................
4- Munkaadói járulék költség ..........................
5- egyéb (………………………):......................
Összesen: ........................................................
A pályázathoz mellékelni kell:
1- Tervezett tevékenység összefoglalóját (abstract) (max. 1 oldal)
2- Tervezett tevékenység tervét (Előzmények, Feladatok, Várható tudományos eredmények (nemzetközi,
hazai és intézményi jelentőség), Az eredmények publikációjának tervezett helyei (szaklapok, könyvek,
tudományos rendezvények megnevezése) (2-3 oldal)
3- A kért támogatás felhasználásának részletes felsorolását és indoklását a költségkategóriánként (max.
1 oldal)
4- a pályázó(k) publikációs listáját a pályázat beadását megelőző 5 év alapján a mellékelt szempontok
alapján
Publikációk: 1- Tudományos közlemények (szerző(k), év, cím, folyóirat neve, évfolyam, oldalszámok,
impakt faktor amennyiben a folyóirat referált lap), 2- Könyv, könyvfejezet (szerző(k), év, cím (szerkesztők
és könyv címe könyvfejezet esetén), kiadó), 3- Tudományos előadás (szerző(k), cím, tudományos
rendezvény címe, szervezője, helye, éve)

A pénzfelhasználás időpontja: .
A Tudományos Tanács határozata:

A támogatás összege:
Nyíregyháza, . ..............................

