Pályázati kiírás 1. számú melléklet
Pályázati Adatlap
Kooperatív Doktori Program (KDP) pályázat
2021
Főbb adatok:
1.
Doktori kutatási téma címe:
A doktori kutatási téma rövid összefoglalása (legfeljebb 1000 karakter, a
2.
részletes bemutatását a kutatási terv tartalmazza):
3.
A fogadó doktori iskola felsőoktatási intézményének neve:
4.
A fogadó doktori iskola megnevezése:
5.
A Munkáltató megnevezése:
6.

Pályázott ösztöndíjas jogviszony időtartama: (legördülő menü, hónap)

7.
8.

A doktori tanulmányok kezdetének időpontja:
A megpályázott KDP ösztöndíj összege (Ft):

9.

A Munkáltatóval fennálló munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszony kezdőnapja (amennyiben a pályázó a pályázat
benyújtásakor nem rendelkezik a szükséges jogviszonnyal, úgy a
Munkáltatónak azon, a jogviszony létesítéséről szóló szándéknyilatkozatát
szükséges csatolni, amelyben vállalja, hogy legkésőbb 2022. február 01jével munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
keretén belül foglalkoztatja a pályázót), legkésőbb 2022. február 1.:

A sikeresen befejezett szemeszterek száma:
Komplex vizsga teljesítésének várható időpontja (év, hónap)
Doktori képzés keretében az abszolutórium megszerzésének várható
12.
időpontja (év, hó):
11.
A KDP ösztöndíjas jogviszony kezdetének időpontja:
Kutatási/művészeti téma tudományági besorolása (a Pályázati Kiírás 2.
12.
számú melléklete szerint): (legördülő menü)
13.
Megpályázott támogatás összesen:
14.
Támogatás szemeszterenként
Pályázói alapadatok

400 000

10.
11.

2022.02.01

1.
Név:
2.
Születési név:
3.
Születési hely és idő:
4.
Adóazonosító:
5.
Nem:
6.
Állampolgárság:
Elérhetőségek:
7.
8.
Telefonszám(ok):
9.
E-mail cím:
A KDP ösztöndíjas időszakban a doktori képzésre vonatkozó, illetve a doktori hallgatói jogviszonyt biztosító fogadó felsőoktatási intézményi adatok:
1.
Doktori hallgatói munkarend: (legördülő menü)
2.
Doktori képzés finanszírozási forma: (legördülő menü)
3.
A fogadó doktori iskola vezetőjének neve:
A doktori iskola szellemi és tárgyi infrastruktúrájának bemutatása
4.
(legalább 2000 és legfeljebb 5000 karakter terjedelemben):
A fogadó doktori iskola doktori hallgatóinak száma összesen a
5.
2017/2018., a 2018/2019. és a 2019/2020. tanévekben:
6.

A fogadó doktori iskolában a 2017/2018., a 2018/2019. és a
2019/2020.tanévekben doktori fokozatot szerzettek száma összesen:

7.
A fogadó doktori iskola kapcsolattartójának neve:
8.
A kapcsolattartó telefonszáma:
9.
A kapcsolattartó e-mail címe:
A Munkáltatóra vonatkozó adatok:
1.
A Munkáltató képviselőjének neve:
2.
A Munkáltató székhelye:
A Munkáltató besorolása a pályázati kiírás 2.4. pontja alapján
3.
(legördülő menü):
4.
Munkáltató adószáma:
5.

A Munkáltató bemutatása, kitérve a tudományos teljesítmények és
eredmények gyakorlati hasznosíthatóságát elősegítő tevékenységére:

6.

A Munkáltatónál kutatói munkakörben foglalkoztatottak száma 2016-ban:

7.

A Munkáltatónál kutatói munkakörben foglalkoztatottak száma 2017-ben:

8.

A Munkáltatónál kutatói munkakörben foglalkoztatottak száma 2018-ban:

9.

A Munkáltatónál kutatói munkakörben foglalkoztatottak száma 2019-ben:

10.

A Munkáltatónál kutatói munkakörben foglalkoztatottak száma 2020-ban:

11.
A Munkáltató kapcsolattartójának neve:
12.
A kapcsolattartó telefonszáma:
13.
A kapcsolattartó e-mail címe:
A doktori témavezető adatai (a témavezető tudományos és szakmai életútjának bemutatásához az önéletrajzának csatolása szükséges, amelyben a
témavezetésével fokozatot szerzettek névsora, doktori témájuk és a fokozatszerzés éve feltüntetésre kerül):
1.
A témavezető neve:
2.
A témavezető tudományos fokozata:
3.
A témavezető beosztása:
A témavezető témavezetésével a pályázat beadásig fokozatot szerzettek
4.
száma:
5.
A témavezető kutatási területének megnevezése:
6.

7.
8.
9.

A témavezető eddigi tudományos és kutatási teljesítményének bemutatása
(legalább 2000 és legfeljebb 5000 karakter terjedelemben):
A témavezető MTMT azonosítója (amennyiben van, hiányában a
tudományterület sajátosságainak megfelelő publikációs lista csatolása
szükséges):
A témavezető e-mail címe:
A témavezető telefonszáma:

A szakértő adatai (a szakértő szakmai életútjának bemutatásához az önéletrajzának csatolása szükséges):
1.

A szakértő neve:

2.

A szakértő beosztása:

3.

A szakértő tudományos fokozata (amennyiben van):

4.

A szakértő tudományos fokozata megszerzésének éve (amennyiben
releváns):

5.

A szakértő releváns szakmai tapasztalati éveinek száma:

6.

A szakértő MTMT azonosítója (amennyiben van):

7.

A szakértő tudományos eredmények gyakorlati hasznosíthatóság területén
szerzett tapasztalatainak bemutatása (legalább 2000 és legfeljebb 5000
karakter terjedelemben):

8.

A szakértő e-mail címe:

9.

A szakértő telefonszáma:

A pályázó további elnyert/benyújtott ösztöndíjaira vonatkozó adatok
1.

A megpályázott KDP-ösztöndíjas időszakra vonatkozóan elnyert egyéb
ösztöndíj megnevezése:

1.1.

Az elnyert ösztöndíj időszaka:

1.2.

Az elnyert ösztöndíj összege:

2.

A megpályázott KDP-ösztöndíjas időszakra vonatkozóan megpályázott
egyéb ösztöndíj megnevezése:

2.1.

A döntés várható időpontja:

2.2.

A megpályázott ösztöndíj időszaka:

2.3.

A megpályázott ösztöndíj összege:

A pályázó legmagasabb képzettségi szintjére vonatkozó adatok:
1.

Képzettség megnevezése:

2.

Intézmény neve:

3.

Kar neve:

4.

Intézmény, Kar (rövidített neve):

5.

Intézmény címe:

6.

Oklevél száma:

7.

Oklevél kelte:

8.

Oklevél minősítése:

9.

További, a kutatási témához kapcsolódó képzettség:

A pályázó MTMT azonostójának megadása (amennyiben van):
1.

MTMT ahonosító megadása:

Eddigi tudományos/művészeti tevékenységek (dokumentummal igazolt tevékenységek, sorok bővíthetőek), amennyiben van a pályázónak MTM azonosítója,
úgy az ott nem található tevékenységek:
1.
2.
3.
Amely tudományos/művészeti tevékenységet dokumentummal nem lehet igazolni, annak szöveges feltüntetését itt kérjük megadni:
1.
2.
3.
Eddigi tanulmányait/tudományos tevékenységét elismerő díjak (sorok bővíthetőek):
1.
2.
3.
Nyelvtudás (nyelv, normál/szakmai, szint):
Nyelv:
1.
Nyelvvizsga típusa:
Nyelvvizsga foka:
Nyelv:
2.
Nyelvvizsga típusa:
Nyelvvizsga foka:

3.

Nyelv:
Nyelvvizsga típusa:
Nyelvvizsga foka:

