SzintPlusz Kiválósági továbbképzések támogatás

A SzintPlusz Kiválósági továbbképzések támogatást hirdet, amelynek célja egyes módszerek,
ismeretek és gyakorlati tudás megszerzésének előmozdítása, az ELTE tudásbázisának bővítése. Ennek
formája nyitott, eseti elbírálású, mely lehet:
 továbbképzés
 workshop
 tanfolyam
 mentor–növendék program
 stb.
I.) A támogatásban azok a kutatók részesülhetnek, akiknek a programja:
 Kapcsolódik bármely szintetikus eljáráshoz, illetve legalább közvetett módon
gyakorlati ismeretanyag bővítését/megszerzését teszi lehetővé, valamint szintetikus,
analitikai, kiértékelési és mérési technikák elsajátításához járul hozzá, vagy a már
megszerzett tudás mélyítéséhez szükséges néhány napos kiscsoportos gyakorlati
oktatást tesz lehetővé.
 A szintetikus területen fontos módszerek szélesebb körben való terjesztését teszi
lehetővé.
 A pályázók a továbbképzés, workshop, tanfolyam stb. szervezői és oktatói is, valamint
 Kizárólag csak a továbbképzés költségeire fordíthatják a támogatás összegét.
II.) A továbbképzés, workshop, tanfolyam, mentorprogram stb. alapelvei:
Az előadók mindegyike legyen nemzetközi szinten is jegyzett kutató/fejlesztő, és ezt hitelesen
tükrözzék a tudománymetrikai adataik is,
 A „tananyag” legyen jól körülhatárolt, hogy a tudásszintnek megfelelő hallgatók
jelentkezhessenek a programra.
 Előzetes jelentkezés alapján legyen egy hozzávetőleges névsor a lehetséges
résztvevőkről (15–30 fő).
 A program időtartama ne legyen rövidebb mint 2, és hosszabb mint 4 egymást követő
munkanap.
III.) A továbbképzés témájában az igénylő vállalja, hogy:
 A tanfolyam előtt és után a résztvevőkkel kitölteti, majd maga kiértékeli a
rendelkezésükre bocsátott kérdőíveket.
 Szerkeszt, megtanít, majd a Szint+ rendelkezésére bocsájtja az elhangzott tananyagot
(handout pdf formátumban), és vállalja, hogy később felkerül a Szint+ honlapra, és
onnan publikusan elérhető.
 A program végén egy rövid kb. 1 oldalas összefoglalót ír a kurzus sikeréről,
észrevételeiről, stb.
 Az esedékes Szint+ konferenciánkon előadást tart és/vagy poszter formátumban
beszámol tapasztalatairól.

IV.) A Mentor–növendék programban való részvétel alapelvei:





A mentor legyen nemzetközi mércével szinten jegyzett kutató, és ezt hitelesen tükrözzék a
tudománymetrikai adataik is.
A növendék hitelt érdemlő módon tudja bemutatni saját tudományos kutatási céljait és
ehhez a kiválasztott mentor és tématerület szükségességét.
A tanulás/együttműködés legyen reális, fókuszált és ígéretes.
A közös kutatás eredményei mérhetők és ellenőrizhetők legyenek.

V.) A Mentor–növendék program elvárásai/ kívánalmai:



Az igénylők vállalják, hogy a támogatott együttműködésük eredményeiről, az elsajátított új
módszerekről írásos beszámolót készítenek.
A Szint+ konferencián ezen eredményeiket bemutatják.

A kiválósági továbbképzések támogatására a mellékelt űrlap kitöltésével folyamatosan lehet
jelentkezni. A kiegészített doc-file-t (< 5Mbyte) elektronikusan, a szintplusz@ttk.elte.hu e-mail címre,
egyetlen összeszerkesztett csatolt dokumentumként kell megküldeni!
A támogatási kérelem beérkezésének első határideje: 2020. június 1. hétfő 24:00
A Tudományos Testület a támogatottakat 2020. június 10. után értesíti.
Budapest, 2020. május 7.
Dr. Perczel András
a Szint+ vezetője

