Az MTA Nyelvtudományi Intézete tekintettel arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 35
éven aluli kutatói számára évenként meghirdeti a „Fiatal Kutatói Díjat”, de ehhez hasonló díj
az MTA-n kívüli kutatók számára a nyelvtudományban nem létezik, valamint elismerve közös
felelısségünket az újabb kutatói nemzedékek iránt, megalapította a
Herman József Fiatal Kutatói Díjat.
A díjat 2012-ben legföljebb kettı, az adott évben 35 évnél nem idısebb szakember kapja, aki
nemzetközi jelentıségő tudományos és publikációs tevékenységet tud felmutatni és ezt
adatolni tudja.
A díjjal személyenként (bruttó) 100,000.- Ft pénzjutalom jár.
Pályázni az Intézet honlapjáról letölthetı formanyomtatványon lehet az ott szereplı feltételek
teljesítésével. A teljesen felszerelt pályázatok beadási határideje:
2012. február 29.
A pályázat eredményérıl a döntés 2012. április 30-ig születik meg, a nyertes(eke)t emailben
értesítjük és nevüket az intézet honlapján is közzétesszük.
A díjkiosztásra ünnepélyes keretek között az Intézet éves összmunkatársi értekezletén
kerül sor elıreláthatólag 2012. májusában.

A pályázat adatlapja innen letölthetı: www.nytud.hu/palyazatok/hermanjfiatkut/

Feltételek:
• Magyarországi munkahely legalább 2011. február 1. óta (a magyar állampolgárság nem
feltétel, de az esetleges kifizetéshez magyar adóazonosító és TAJ szám szükséges)
• A személyazonosító igazolvány (vagy útlevél) nevet és születési idıt tartalmazó lapjának
másolata
• A releváns publikációk jegyzéke, lehetıleg mellékelve a Web of Science, Arts &
Humanities Index, Scopus vagy hasonló nemzetközi adatbázisokban található adatokat is
• Fontosabb nemzetközi és/vagy hazai hivatkozások
• Kitöltött adatlap és a pályázó által aláírt nyilatkozat, hogy a pályázó az MTA keretébe
tartozó munkahellyel – beleértve az MTA-nak az egyetemekre kihelyezett támogatott
kutatócsoportjait – nem áll munkaviszonyban (letölthetı az Intézet honlapjáról:
http://www.nytud.hu/palyazatok/hermanjfiatkut/adatlap2012.doc)

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy kizárólag már megjelent mővekkel lehet pályázni
(beleértve az internetes nemzetközi folyóiratokat) és a bíráló bizottság adott esetben a
pályázótól bekérheti egy-egy publikáció eredeti példányát is, valamint hogy a pályázótól nem
kérünk munkahelyi jóváhagyást, javaslatot, illetve referenciákat elismert pályatársaktól, mivel
kizárólag a pályázó tudományos és publikációs tevékenységét értékeljük.

