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Külföldi ösztöndíjat kéne nyerni
(Elıkészületek)
• Kell egy kutató
– Ph.D fokozat
– Megfelelı kutatási tapasztalat
– Megfelelı számú, a témában megjelent publikáció,
konferencia elıadás
– Elszántság

• Kell egy jó projekt terv
– Támaszkodjon a kutató eddigi tapasztalataira
– Illeszkedjen az EU prioritásaihoz, támogatott kutatási
területeihez
– Megfelelı részletességő kidolgozottság
– Egyeztetni kell a leendı partnerrel, de ne ı írja a pályázatot

• Kell egy jó partner
– Fogadókészség
– Azon a kutatási területen kiváló, szakmailag elismert, nagy
tapasztalatú legyen, ahonnan a pályázó jön
– Elınyös, ha létezik egy kutatói csoport, akikkel együtt lehet
dolgozni, és nem csak egy professzor a partner

Kezdjünk pályázatot írni

• http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=118

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=118

A pályázat felépítése
•

„A” rész - formanyomtatvány
–

•

A pályázó, a partnerek és a projekt adatai

„B” rész – részletes pályázati anyag
–

B1 – Tudományos és technikai minıség
•
•
•
•
•

–

B2 – Tréning
•
•

–

A fogadóintézmény minısége, infrastrukturális ellátottsága, nemzetközi kapcsolatai
Gyakorlati kivitelezés és projekt management
A projekt megvalósíthatósága és hitelessége, részletes projekt terv
Gyakorlati és adminisztratív támogatások a fogadóintézmény részérıl a kutató számára

B5 – Hatás
•
•
•

–

Kutatási tapasztalatok
Kutatási eredmények
Független gondolkodási és vezetıi kézség
A pályázó profilja és a projekt közötti egyezés
Új ismeretek elsajátításának lehetıségei

B4 – Kivitelezés
•
•
•
•

–

A tréningek célja, ezek hogyan illeszkednek a kutatáshoz, valamint egyéb kézségek szerzésére
irányuló tréningek
A fogadóintézmény tapasztalat és kapacitása a tréningek területén

B3 – A kutató
•
•
•
•
•

–

A kutatási projekt és „state of the art”
Kutatási módszer
A projekt eredetisége és újszerősége
A projekt idıszerősége és fontossága
A fogadóintézmény tudományos tapasztalata és a témavezetı (csoport) minısége

Szakértelem szerzésére való lehetıség
Hozzájárulás a karrier fejlıdéshez és visszailleszkedéshez
Lehetıség hosszú távú kölcsönös együttmőködésre Európa és a harmadik ország között (IOF)

B6 – Etikai vonatkozások

Hasznos tanácsok
• Hogyan gazdálkodjunk az
idıvel
• Fogadjuk meg amit a
kitöltési útmutató ajánl az
egyes témakörök
kidolgozásakor
• Használjunk táblázatokat,
diagrammokat
• Köszönjük az NKTH
munkatársai segítségét,
külön köszönet Csuzdi
Szonjának
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Outgoing phase,
year 1 and 2

Returning phase, year 3
Tasks: consultation,
conciliation, mediation

Outgoing phase, year 1

Tasks: consultation,
conciliation, mediation

Tasks: preparation for
the empirical survey,

Returning phase, year 3
Tasks: preparation for
the empirical survey,
to conduct data collection and
surveying in the UK,
to conduct analysis,
summarise research results
in the UK

to conduct data collection
and surveying in the USA

Outgoing phase, year 2
Tasks: to conduct analysis,
summarise research results
in the USA

Milestones 1

Objectives:
Workshop in Seattle:
preliminary results,
experience of
empirical surveying
further tasks

Milestones 2

Objectives:
Workshop in Seattle:
results of the outgoing phase,
research achievements,
experiences, edifications

Milestones 3

Objectives:
Workshop in Glasgow:
Results of the UK part of the project,
Results of comparison study
and the entire project
Future perspectives

Legutóbbi élményekrıl
Kiutazás és a kinti élet
• Magyarországi támogatás az ösztöndíj
aláírásának költségeire – az elsı kiutazás
– Bemutatkozás, ismerkedés, felvétel adminisztratív ügyei,
lakásbérlés, iskolakeresés a gyerekeknek, bankszámlanyitás
– Segítık: kinti professzorom, kint élı magyarok, kinti kollégák

• Kiköltözés és a kinti élet családostul
– Dolgozni, dolgozni, dolgozni
– Tanulni, tanulni, tanulni
– Ismerkedni emberekkel, a tájjal, a világgal – sokat utazni, jól
beilleszkedni a helyi társadalomba
– A gyerekek hamar beilleszkedtek, élvezték a gyerekbarát, a
mindig a megfelelı korosztályhoz igazodó iskolát, hamar
megtanultak angolul
– Segítık: továbbra is a kollégák, magyarok, és immár a mindkét
csoportból kikerülı barátok

Tapasztalatok
• Szakmai:
– Interdiszciplináris kutatói csoportok,
ezek szervezettsége
– Tudományos értekezések,
fórumok, együttmőködés
– Utánpótlás támogatása

• Általános, társadalmi
– Egy másik nép életébe való
betekintés
belsı gazdagodás
– Egy másik ország természeti
értékeinek megismerése
élményekben való gazdagodás
– Nyelvtudás

Hazatérés
• Miért jöttem haza?
– Az állásomat fenntartották a Miskolci Egyetemen
– Nem is terveztem azt, hogy kint maradjunk

• Nem volt könnyő
– Nem tekintik feltétlenül pozitívumnak a kint tartózkodást
– Idı kell a visszaszokáshoz, az újbóli beilleszkedéshez
– Idı kell a szakmai életben is ahhoz, hogy észre tudjuk
vetetni magunkat, hogy újra itthon dolgozunk
– Idı kellett a gyerekeknek is visszaszokáshoz

• Újra itthon
– Dolgozni, tanulni, türelemmel és kitartással, szenvedéllyel és
szeretettel a munkánk és a hivatásunk iránt

