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pályázatot hirdet
„KUTATÓ HALLGATÓ” ÖSZTÖNDÍJRA
a 2015/16-es tanévben
magyarországi egyetemeken tanuló, nappali tagozatos,
alap-, vagy mesterképzésben résztvevő hallgatók számára.
Elsősorban fizika szakos, illetve fizika tanár szakos hallgatók jelentkezését várjuk,
de az Atomki-ben folyó kutatási témák választéka lehetővé teszi más, természettudományi jellegű képzésben (pl. matematika, anyag-, környezettudomány, kémia, informatika) résztvevő hallgatók felvételét is.

Az ösztöndíj összege havi tízezer forint.
Az ösztöndíjat elnyert hallgató két féléven keresztül részt vehet egy kiválasztott témában, az Atomki-ban
folyó kutatómunkában. Az ösztöndíjas a kutatómunkát témavezetője irányításával végzi. A várható elfoglaltság kb. heti 6-10 óra, de ebben lehetnek intenzívebb elfoglaltsággal járó, és szabad hetek is. Az ösztöndíj folyósításának feltétele a témavezetővel egyeztetett terv szerint végzett munka.
Felsőbb évfolyamokon elvárás, hogy a kutatómunka lehetőség szerint a Tudományos Diákköri munka keretébe illeszkedjen, és abból TDK dolgozat készüljön.
A 2015/2016 tanév első félévében kezdődő ösztöndíjakra a jelentkezési határidő: 2015. szeptember 25.
A jelenleg választható témakörök listája az alábbi honlapokon található:
http://w3.atomki.mta.hu/TDK_diplomamunka.html, http://w3.atomki.mta.hu/aktualis/Szakd2015-1.pdf
http://fizika.ttk.unideb.hu/ip/files/other/KornyFiz-szakdolgozat_diplomamunka.pdf
Először jelentkezni az alapképzés első félévét követően lehet. Első jelentkezést legkésőbb a (mester) diploma megszerzése várható évének őszi szemeszterére fogadunk el, de ennek elbírálása függ a diplomamunka, vagy szakdolgozat készítésének körülményeitől is.
Az ösztöndíj a (mester) diploma megszerzéséig megújítható. A megújítási kérelem új pályázatnak számít.
Befogadásának feltétele az előző két félév munkájának rövid írásbeli összefoglalása, annak az Intézet részéről történő elfogadása, a témavezető (témaváltás esetén az új témavezető) támogatása és a legalább jó
(≥ 3,5) tanulmányi eredmény. A beszámolóban ki kell térni arra, hogy az új periódusban milyen új tevékenységet tervez. Nyilatkozni kell arról is, hogy végez-e TDK munkát, és ha igen, beadott-e már dolgozatot, vagy
vállalja-e dolgozat beadását az új tanévben.
Az elnyerhető ösztöndíjak számát az Intézet anyagi lehetőségei és a pályázatok színvonala szabják meg.
A jelentkezés feltételei:

- Nappali tagozatos tanulói jogviszony
- Jó (≥ 3,5) tanulmányi eredmény
- Heti rendszerességgel debreceni munkavégzés vállalása
- A témavezetővel előre egyeztetett kutatási program
A jelentkezéseket e-mail-ben, esetleg levélben kérjük eljuttatni az alábbi címre:
Leiter Erzsébet, Atomki, 4026 Debrecen, Bem tér 18/c, e-mail: leiter@atomki.mta.hu
A jelentkezéshez – lehetőleg pdf, vagy jpg formátumban, az e-mail mellékleteként – kérjük csatolni az eddigi egyetemi évek index-oldalainak másolatát, illetve az olyan dokumentumokat (esetleges tudományos
közlemény másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, ajánlás, stb.) amelyek az elbírálást segíthetik.
Debrecen, 2015. szeptember 2-án
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az Atomki igazgatója

