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A TARTALOMBÓL

rülményeik javítását teszi lehetőAz 1994-től évente meghirdetett
vé, másrészt megkönnyíti az ittMagyary Zoltán Posztdoktori
hon maradásukat, illetve a hazatéÖsztöndíj a legkiválóbb – főként
résüket is. Bár a jelenlegi támogakülföldről hazatérő – fiatal kutatási rendszerrel a fő cél a konvertóknak odaítélt legrangosabb
gencia-régió felzárkóztatása, bíhazai posztdoktori támogatások
zom abban, hogy a
közé tartozott. Mint
közeljövőben lehetőa korábbi Magyary
ség nyílik a központi
kuratórium
tagja,
régió kiemelkedő hallnagy öröm számomgatóinak, oktatóinak
ra, hogy a közalapítés kutatóinak hasonló
ványi rendszer jelenmértékű megbecsülétős átalakítását kösére is.
vetően, a Nemzeti
Fontosnak
tartom,
Kiválóság
Program
hogy
a
Kuratórium
keretében 2012-ben
tagjaira messzemenőújraindult ez a kutakig jellemző a komptás-támogatási progromisszum-készség,
ram, és jelentős eués az eddig felmerült
rópai uniós források
vitás esetekben minbevonásával lehetődig sikerült
megség nyílt a bővítéegyezni
a
különböző
sére is. 2012 óta
Erdei Anna, a Magyary Zoltán
tudományterületek
ugyanis az egyeteKuratórium tagja
képviselőinek
a
mi oktatás-kutatás
legalkamasabb jelölt
szinte
bármely
személyében.
szintjén dolgozók pályázhatnak,
Kívánatos lenne, ha az elmúlt időaz egyetemi hallgatóktól a dokszakban összecsiszolódott metoranduszokon és doktorjelöltenedzsment e ciklus lezajlása után
ken át a professzorokig.
is folytathatná a nem könnyű
Lényeges szempont az is, hogy e
munkát, és ez a pályázati rendszer
program révén a kiemelkedő
hosszú életű lehetne.
teljesítményt nyújtók jelentős
anyagi támogatásban részesülErdei Anna, s.k.
nek, ami sok esetben az életkö2013. szeptember
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Nemzeti Kiválóság Program Hírek
Új támogatói döntéseket hozott a Magyary Kuratórium
A Magyary Zoltán Kuratórium 2013. szeptember 13-i ülésén az alábbi
kategóriákban hozta meg támogatói döntését. (Az egyes döntésekről a
kategória nevére kattintva érhető el részletesebb információ)

Ösztöndíj megnevezése
Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj

195

Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj

82

Neumann János Nemzetközi Ösztöndíj külföldi fiatal kutatóknak

12

Neumann János Nemzetközi Ösztöndíj külföldi tapasztalt kutatóknak

9

Szentágothai János Ösztöndíj Tapasztalt Kutatóknak

Köszönetnyilvánítás
A Nemzeti Kiválóság
Program projektiroda
nevében köszönjük a
nagyszámú jelentkezést a
Kutatók Éjszakája idei
programjaira! Hasonló
rendezvényekre
a
későbbiekben is sor kerül,
így akik nem kerültek be a
szeptember 27-én, a
budapesti
Dürer
Rendezvényházban
megtartandó programba,
a projektiroda által
szervezett
későbbi
rendezvényeken
még
szerepelhetnek.
A szervezés során a
Kutatók Éjszakájához
hasonlóan, rendszerüzeneten
keresztül
keressük
meg
a
támogatásban részesült
ösztöndíjas előadókat.

támogatottak száma

40

Határon Túli Kiváló Hallgatói Ösztöndíj

2

Andrássy Európa Ösztöndíj mesterszakos hallgatóknak

9

Andrássy Európa doktoranduszi Ösztöndíj

2

Programajánló
Duna Régió Stratégia zöld minikonferencia
Az EU Duna Régió Stratégiája
(DRS) a Duna vízgyűjtő területéhez tartozó régiók és országok
makroregionális fejlesztési stratégiája és akcióterve. Egyszerre
célozza a dunai makrorégió fenntartható fejlesztését, természeti
területeinek, tájainak és kulturális
értékeinek védelmét. Az Európai
Tanács 2009. júniusi felkérése
alapján az Európai Bizottság 2010
decemberében tett javaslatot a
DRS-re, amelynek elfogadása a
2011. évi soros magyar EUelnökség alatt történt meg.

A Nemzeti Kiválóság Program a
Duna stratégiához kapcsolódóan
valósítja meg a tervezett zöld szemináriumok vállalását.
Helyszín: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Csekonics terem,
1088 Budapest, Múzeum utca 17.
Időpont: 2013. október 8. 13:00
–18:00
A zöldszemináriumon érintett
kérdések:
» A Duna és a kapcsolódó vizek
politikatörténeti szempontból
» A Duna-menti országok gazdasági jelentősége, versenyképessége
» Környezetvédelem és fenntartható fejlődés a Duna-régióban
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Eredményeink
Az ösztöndíjak területi megoszlása

» A Nemzeti Kiválóság Programban támogatottak száma, a befogadó intézmény
székhelye szerint

Támogatott pályázataink száma

» A Magyary Zoltán Kuratórium 2013. szeptember 13-i ülését követően
a támogatott ösztöndíjasok száma 341-gyel, azaz 35%-kal nőtt
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Honlapajánló: Blogok a honlapon és azon kívül
A projekt céljai közé tartozik,
hogy a támogatottak által elért
kutatási eredmények a hagyományos csatornák mellett új
formákban, kutatói blogokban
is megjelenjenek.

Egy jó kutatói blog azonban nemcsak a szakmai közönségnek szól,
hanem magáról a kutatás folyamatáról. Bemutatja a kutatói életforma szépségeit, értékeit is. A projekt keretében támogatást kapott
kutatók használhatják saját felületüket, illetve a projekt honlapján is
vezethetik internetes naplójukat.
Az érdeklődők a blogokat két felületen érhetik el:
» A projekt honlapján vezetett
blogok (kutatói blogok, 20 db) időrendi sorrendben jelennek meg
» A saját felületen vezetett blogok
(88 db) tudományterületi bontásban jelennek meg egy legördülő
menüben.

Hogyan csináljam? Blog Kisokos
A Nemzeti Kiválóság Hírlevél 2.
számában (2013. július) bemutattuk, hogyan lehet blogot létrehozni a projekt honlapján. Most
az azóta felmerült tartalmi kérdésekre adunk választ.
» Mindenkinek kötelező blogot vezetnie?
– Nem, csak azoknak, akiknek a vállalásaiban szerepelt a blog vezetése.
» Akkor is vezethetek blogot a
nemzetikivalosag.hu-n, ha az a vállalásaim között nem szerepelt?
– Igen, azonban rájuk nézve nem
kötelező a blog havi frissítésére vonatkozó előírás.
» Mi a teendő, ha az NKPR jelszóval
nem tudok belépni a projekt honlapjára?
– Ebben az esetben kérjük, e-mailben jelezze a problémát a
david.rozvanyi@kih.gov.hu címen.
Fontos, hogy a levélben adja meg az
Ön által használt felhasználónevet és
jelszót is! Felhívjuk továbbá a figyelmüket arra, hogy a saját blogon a
támogatás forrására utaló szöveget
kötelező elhelyezni.
» Kötelező a projekt honlapján vezetni a blogot, vagy saját felületen is

lehet blogolni?
– Mindkét megoldás elfogadható,
azonban a saját felület használata
esetén kérjük megküldeni a blog
alapadatait (szerző neve, a blog címe, rövid leírás, elérhetőség), hogy
azt a projekthonlapon is ajánlani
tudjuk.
» Milyen gyakorisággal érdemes új
bejegyzéseket felrakni?
– Alapvetően akkor, ha van érdemleges információ, azonban a tapasztalatok szerint a heti frissítés ideális.
» Milyen az ideális blogbejegyzés?
– A kutatói blogok műfaja jelentősen
különbözik az általánostól, de mindenképpen érdemes törekedni arra,
hogy az első sorok figyelemfelkeltőek legyenek, a bejegyzés hossza ne
haladja meg az egy oldalt és az illusztrációk figyelemfelkeltőek legyenek.
» Mit tegyek, hogy blogomat többen
látogassák?
– Érdemes a célcsoport által látogatott közösségi oldalakon is megosztani a bejegyzéseket, illetve a tematikusan érintett honlapok szerkesztőit megkérni arra, hogy a blogra
mutató linket rakják ki.
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Partnereink: Tempus Közalapítvány
Az 1996-ban létrehozott
Tempus
Közalapítvány
(TKA) az Emberi Erőforrások
Minisztériuma
felügyelete alatt működő
közhasznú
szervezet,
amely az általa kezelt
programokon keresztül a
legnagyobb
mértékű
mobilitást bonyolítja le
Magyarországon.
Az elmúlt 17 év alatt a TKA feladatai nem csak a pályáztatás
adminisztratív, jogi, pénzügyi teendőire terjedtek ki, hanem a
pályázati keretek leghatékonyabb hasznosítása érdekében szakmai feladatokat is
ellátnak: a különböző célcsoportok elérését és felkészítését, a
pályázatírás támogatását, a megvalósuló projektek szakmai nyomon követését, a jó megoldások
és eredmények terjesztését, valamint ezek adaptálásának elősegítését.
Szakmai tapasztalatának köszönhetően a TKA hozzájárul a magyar
oktatás és képzés minőségének
fejlesztéséhez, nemzetközi pozíciójának erősítéséhez és az európai
értékek közvetítéséhez.
A közalapítvány az oktatás és képzés valamennyi alágazatában segíti az uniós együttműködésekben
rejlő lehetőségek kiaknázását, évi
1000 pályázat, 500 résztvevő
intézmény és csaknem 15 000
ösztöndíjas
nemzetközi
tapasztalatszerzését teszi lehetővé. Feladatai közül kiemelkedik
az Európai Unió Egész életen át
tartó tanulás programjának koordinálása, amely felöleli a közoktatás (Comenius), a felsőoktatás
(Erasmus),
a
szakképzés
(Leonardo) és a felnőttkori tanulás
(Grundtvig) területét.

Eddigi tevékenységeiknek köszönhetően kiterjedt kapcsolatrendszert építettek ki, különösképpen a felsőoktatás területén.
Kiadványokkal, képzésekkel,
konferenciákkal segítik többek között az intézmények
„nemzetköziesedését”, vagy a
kutatói életpálya népszerűsítését. Ez utóbbi egyik leglátványosabb eleme a Kutatók Éjszakája, amelynek szervezésében a
Tempus Közalapítvány 2006 óta
vesz részt, és szakmai partnereivel együtt évente több mint 60
ezer látogató számára kínálnak
tudományos ismeretterjesztő
programokat.
Tordai Péter
igazgató
Tempus Közalapítvány
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Nyár végi DOSZ-tábor Gödöllőn
A Nemzeti Kiválóság Projekt
megjelent a Doktoranduszok
Országos Szövetségének nyári
táborán (Gödöllő, 2013. augusztus 29. – szeptember 1.),
ahol nem csak a projektet mutattuk be előadás formájában,
hanem tájékozódhattunk a doktoranduszok aktuális problémáiról, elvárásairól az ösztöndíjrendszerrel kapcsolatban.

Mi a DOSZ?
A Doktoranduszok
Országos Szövetsége
(DOSZ) a magyarországi
felsőoktatási intézmények
által szervezett doktori
képzésben részt vevő
hallgatók demokrati-kusan
felépülő országos
érdekképviseleti
szervezete. A DOSZ 1994ben alakult és 2000 óta a
felsőoktatásról szóló
törvényben is szereplő
szakmai-érdekképviseleti
szervezet, amely a 2012ben hatályba lépett
nemzeti felsőoktatási
törvény rendelkezései
értelmében immár
köztestületként működik.

Az előadásban a következő kérdésekre kerestük a választ: mit tud
nyújtani a projekt a pályázóknak,
illetve Magyarországnak? Milyen
eredményeket tudunk felmutatni?
A tábor keretében Nemzeti Kerekasztal Beszélgetésre is sor került,
amelyen a Nemzeti Kiválóság Program mellett a hazai és határon túli
doktorandusz-szervezetek és más
szakmai testületek képviselői vettek részt, kiegészülve olyan támogató szervezetekkel, mint a Bethlen Gábor Alapkezelő, vagy a Collegium Talentum. A beszélgetésben
részt vett Dr. Szendrő Péter, az
OTDK elnöke, aki egyben a
Magyary Zoltán Kuratórium tagja
is. A kerekasztal-beszélgetés keretében a résztvevőknek egymás
tevékenységének
és
céljainak
megismerése mellett esélyük nyílt
az együttműködési lehetőségek
feltérképezésére, valamint a doktorandusz-képzés támogatási rendszeréről és a doktori hallgatók tudományos pályájának jövőjéről
való elképzelések egyeztetésére.
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Egy támogatott bemutatkozása
Határon Túli Fiatal Oktató-kutatói Ösztöndíj
A
turisztikai
desztinációmenedzsment
személyi
és
szervezeti feltételeinek megteremtése a székelyföldi kistérségekben.
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A témaválasztás és az EDUTUS
Főiskola, mint oktató-kutató fogadóintézmény kapcsolatát kétirányú
tudástranszfer lehetősége indokolja. A székelyföldi sajátosságok
megismerése hasznos lehet a magyarországi hallgatóknak, hiszen
kitekintést nyerhetnek a Kárpátmedence, mint sajátos geopolitikai, gazdaságpolitikai és üzleti tér
komplexitására, a határon túli magyar kisebbség gazdaságszervezési törekvéseire, amelyekben a turizmusnak zászlóshajó szerep juthat. Nem csupán a Magyarországról a magyarlakta térségekbe való
utazásra, hanem Székelyföld és
Erdély révén Románia megismerésére, akár mint kiutaztatási célterületnek és Magyarország számára

is egyre jelentősebb küldőpiacnak
a megismerésére célszerű törekednünk. A térségi turizmusfejlesztés fenntarthatóságának biztosítása sajátos térségi szervezési
és irányítási kérdéseket is felvet.
Mindezek a TDM keretében megfelelő feladatok, hatáskörök körülírását, azok ellátásához pedig sajátos kompetenciák kialakítását
és a célirányos felsőfokú szakoktatás
megtervezését
kívánják
meg. A magyarországi turizmuspolitika részben már megteremtette a TDM szerveződések előmozdításának részleges finanszírozási és szaktanácsadási kereteit, sőt a desztináció-menedzsment
témaköre már beépült a Turizmus
-menedzsment
mesterképzési
szak
ismeretanyagába.
Ezzel
szemben Romániában még többnyire a helyi közigazgatási törvény közösségközi társulásai és a
LEADER-program kínálta lehetőségek adhatnak ösztönzést a TDM
-szerű szerveződéseknek. A magyar TDM-tapasztalatok sikeres
székelyföldi adaptációjának feltétele egyrészt a TDM-modellek ismerete, másrészt a térség fogadóképessége a szervezeti innovációra; ezek közelítése teszi gyakorlatorientálttá a projekt kutatási és oktatási tevékenységeit is.

Horváth Alpár, PhD
A2-CT-FOK-12-0006

