Pályázati felhívás
MATE Tudományos Diákköri (TDK) Műhelyek támogatására

A MATE Tehetség Tanácsa pályázatot hirdet MATE Tudományos Diákköri Műhelyek
támogatására.
A MATE Tehetség Tanács elkötelezett a tehetséges hallgatók szakmai felkészültségének
támogatásában, témavezetői iránymutatással az önálló kutató munka ösztönzésében és
támogatásában, ezzel a tehetséges, kutató hallgatók Tudományos Diákköri munkájának
segítésében, hogy hallgatóink témavezetői segítséggel minél többen kiváló szakmai
tartalommal bíró pályamunkában tudják összefoglalni kutatási eredményeiket, majd bemutatni
az Intézményi és az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon.
A pályázat célja: A TDK Műhelyek tevékenységeinek támogatása, ahol már kialakult vagy
kialakulóban van a tutor-kutató hallgató kapcsolat, amelynek keretében a tutor szakmai
munkájával segítséget nyújt a hallgató számára kutató munkájának végzésében, a hallgató-tutor
közös szakmai programjainak megvalósításában.
A pályázat forrást biztosít a TDK Műhely számára a hallgatók kutató munkájának,
vizsgálatainak, felkészülésének biztosításához, ezzel támogatva a hallgatók folyamatos kutató
munkáját.
A pályázati összeg: a TDK Műhely vállalásaitól függően maximálisan 500.000 Ft adható
Támogatási időszak: 2022. október 1.- 2022. december 31.
Pályázók köre: A MATE bármely Campusán működő TDK Műhely.
A pályázat szempontjából TDK Műhelynek minősül:
•
•
•

•

MATE oktató vagy kutató által gesztorált szakmai csoport, ahol kialakult vagy
kialakulóban van a tutor-kutató hallgató kapcsolat,
ahol Tudományos Diákköri tevékenység zajlik,
a csoport vezetője és/vagy a TDK Műhelyben részt vevő munkatársai által témavezetett
hallgatók 2017-2022 között már részt vettek TDK Konferencián, vagy a jelenlegi
hallgatók tervezik a részvételüket 2022/23. tanévi őszi TDK konferencián,
A TDK Műhelynek legalább 1 fő MATE oktató/kutató és legalább 2 fő aktív hallgatói
jogviszonyú tagja van.

A pályázat feltételei:
A pályázati űrlap hiánytalan kitöltése, melyben a TDK Műhely vezetője megadja az alábbi
adatokat, információkat:
•

Műhely vezetőjének neve és beosztása, eddigi tehetséggondozói tevékenysége
(témavezetett hallgatók neve, eredménye; intézményi és országos TDK konferencia
bizottsági részvétel, egyéb tehetséggondozó tevékenység)

•
•
•

A műhely tagjainak adatai (oktató, kutató, egyéb alkalmazott neve, beosztása, a
hallgatók neve, Neptun kódja)
A TDK Műhely kutatási témájának rövid bemutatása, kiemelve a kutató hallgatók
témáját.
A támogatási időszakra vonatkozó kutatási program tervet a forrásfelhasználás
indoklásával.

A TDK Műhelynek vállalnia kell, hogy:
•

•
•
•
•

a TDK Műhely tehetséggondozó tevékenységét a hallgatók számára népszerűsíti és a
TDK Műhelyben való részvételt a MATE hallgatók és középiskolás diákok számára
elérhetővé teszi.
a 2022/23. tanévben a TDK Műhelyben kutató hallgató TDK Konferencián vesz részt,
vagy témavezetőjével közösen publikál.
a támogatási időszak befejezését követő 60 napon belül beszámolót készít a TDK
Műhelyben végzett tevékenységről és annak eredményéről.
A MATE Tehetség Tanács által szervezett fórumon 2023 tavaszán a TDK Műhelyben
résztvevő hallgatók bemutatják addigi kutatási eredményeiket.
A támogatott tevékenységről beszámol a MATE és/vagy a MATE Campusok és/vagy
MATE Intézetek és/vagy más honlapfelületen, és/vagy a sajtóban feltüntetve, hogy a
program a MATE Tehetség Tanács támogatásával valósult meg.

A pályázat elbírálása során előnynek számít a 2017-2022 közötti időszakban megvalósult:
•

•
•

a TDK Műhely munkájában részt vevő MATE oktatók, kutatók témavezetett
hallgatóinak Intézményi, Kari vagy Országos Tudományos Diákköri Konferencián való
részvétele,
megjelent tutor-hallgató közös tudományos vagy szakmai publikációk
TDK Műhely munkájában részt vevő MATE oktatók, kutatók által, hallgatók vagy
részben hallgatók számára szervezett szakmai programok.

A pályázati összeg a hallgatót támogató, a hallgató kutatását segítő tevékenységekre, anyagokra
és a kutatási környezet létrehozására, a kutatási eredmények publikálására költhető:
•

•
•
•
•
•

anyag és irodaszer beszerzés (a MATE 6/2021. (III. 01.) számú rektori utasítással
kiadott Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának 2. számú függeléke szerinti
WEBIR eljárás rend előírásai alapján, a WEBIR rendszeren keresztül),
hallgatói utazási díj elszámolás,
előadó (amennyiben díjmentesen tart előadást) utazási költsége,
nyomdai költségek (sokszorosítás, másolás, poszter készítés stb.)
előadói díj (számlás kifizetés vagy megbízási díj nem MATE dolgozó részére) (előadói
díj elszámolása esetén utazási költség nem fizethető),
keresetkiegészítés (MATE dolgozó részére csak indokolt esetben) (A témavezetők
jutalmazása a Tehetség Tanács Intézményi TDK jutalmazási rendszere és a 15/2021
(VI. 28.) számú rektori utasítás a „Kiválóságok ösztönző jutalmazása” alapján történik)

•
•

hallgató(k), vagy hallgató(k) és témavezető(k) közös publikációjának megjelentetésére,
tudományos vagy szakmai konferencia részvétel finanszírozására.

A pályázat benyújtási határideje: 2022. október 10. 24 óra (CET)

Pályázat benyújtásának módja: A pályázati űrlapot a TDK Műhely vezetőnek és a TDK Műhely
vezető Intézeti TDT elnökének kézjegyével vagy elektronikus aláírásával kell ellátni. Az
űrlapot a tehetseggondozas@uni-mate.hu címre kell megküldeni.
A pályázatok eredményéről a MATE Tehetség Tanács elnöke dönt a MATE Tehetség Tanács
TDK Munkacsoportjának véleménye alapján.
A pályázati űrlap (formanyomtatvány) megtalálható a MATE honlap Tudományos Diákkör
menüpontban. További felvilágosítás kérhető a tehetseggondozas@uni-mate.hu címen.

Gödöllő, 2022. szeptember 22.

Prof. Dr. Mézes Miklós
MATE Tehetség Tanács elnöke

