PÁLYÁZAT VENDÉGKUTATÓK SZÁMÁRA
AZ MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN
Az MTA Nyelvtudományi Intézete azzal a szándékkal, hogy az akadémiai és felsıoktatási
területek közötti kapcsolatot szorosabbra főzze, továbbá elısegítendı a vezetı oktatók
tudományos pályafutását, a Magyar Tudományos Akadémia által e célra biztosított
pénzeszközöket felhasználva a 2013/14-es tanévben a 2014. február 1-tıl 2014. június 30-ig
terjedı idıszakra egy oktató számára 5 havi idıtartamra

„Hajdú Péter” Vendégkutatói Ösztöndíjat
hirdet meg az Intézetben kutatott tudományterületeken. (Ezekrıl az Intézet honlapján
keresztül lehet felvilágosítást kapni.) A vendégkutatói szerzıdés ideje alatt a Nyelvtudományi
Intézet a nyertes számára egyetemi docensi besorolásnak megfelelı teljes bruttó fizetést (+ tb.
járulékok) ad és ez idı alatt a pályázó a munkahelyérıl fizetés nélküli szabadságra megy,
amihez munkáltatójának hozzá kell járulnia. A kutatói idıszak letelte után a vendégkutató
visszatér eredeti munkahelyére. A pályázat idıszaka alatt a vendégkutatónak felsıoktatási
munkaviszonya során elnyert más (állami vagy nem állami) ösztöndíjáról nem kell lemondania, de további foglalkoztatásban végzett esetleges munkaviszonyát fel kell függesztenie.
A pályázat célja, hogy a nyelvtudománynak az intézetben mővelt területein kutatásokat végzı
vezetı egyetemi vagy fıiskolai oktatók, mindenekelıtt egyetemi docensek és egyetemi,
illetve fıiskolai tanárok számára olyan, más kötelezettségektıl mentes folyamatos munkakörülményeket biztosítson, amelyek között egy nagyobb terjedelmő munka (elsısorban MTA
doktori értekezés, illetve jelentısebb monográfia) készülhet el. A pályázónak igazolnia kell,
hogy PhD (vagy CSc) fokozatát 2005. jún. 30. elıtt védte meg. A vendégkutató kötelezettségei közé a következık tartoznak: részvétel legalább kéthetenként egy intézeti kutatónap
programjain (vidéki lakhellyel rendelkezıknek útiköltség térítésével), legalább egy intézeti
„nagyelıadás” megtartása kutatási témájából és a pályázat tárgyát képezı mőben végzett elırehaladás dokumentálása. Az intézet a pályázat témájának megfelelı tudományos osztályán
helyet és számítógép-hozzáférést, továbbá az intézeti könyvtár használatát biztosítja.
Kérjük az aláírt pályázati őrlapot (letölthetı: www.nytud.mta.hu/palyazatok) az alábbi
postacímre, valamint a pályázat teljes anyagát az alábbi mellékletekkel doc/x vagy pdf
formátumban a linginst@nytud.mta.hu címre küldeni (ez utóbbit postázni nem szükséges):
- Szakmai életrajz (max. 3 oldal)
- Publikációs jegyzék az idézettség részletes bemutatásával (az MTMT formátumának
megfelelıen)
- Részletes munkaterv (megjelölve a szőkebb tudományterületet és címszavakban a
témát) és a készülı mő részletes szinopszisa, bemutatva az ösztöndíjas idıszak alatti
elırehaladás mértékét (max. 5 oldal)
Beadási határidı: 2013. október 11. (postabélyegzı kelte)
Cím: MTA Nyelvtudományi Intézet
1394 Budapest, Pf. 360.
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