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Felhívás szemináriumon való részvételre 

 

➢ Külföldi kutatási partnereket keres új 

projektek kidolgozásához?  

➢ Már meglévő kutatási projektjéhez szeretne 

együttműködő partnereket találni annak 

európai szintű fejlesztéséhez?  

➢ Európa-szerte bővítené a kutatási 

hálózatát?  

Az EDUC tematikus kutatási 

szemináriumainak részeként ezekhez 

kínálunk lehetőséget. 

 

Az EDUC-ról röviden: 

Az EDUC Szövetség tagjaként a Pécsi Tudományegyetem olyan oktatóinak, kutatóinak, doktori 

hallgatóinak jelentkezését várjuk, akik szeretnének részt venni az Erasmus+ program által finanszírozott 

European Digital UniverCity „Az oktatás és a kutatás összehangolása” munkacsomagjának keretein 

belül szervezett szemináriumokon. 

Az EDUC (www.educalliance.edu) egy közös kezdeményezés, amelyben részt vesz a University of 

Potsdam (Németország), mint projektvezető mellett a University Paris Nanterre (Franciaország), a 

University of Rennes I (Franciaország), a University of Cagliari (Olaszország), valamint a Masaryk 

University (Csehország) és a Pécsi Tudományegyetem (Magyarország).  A hat egyetem szövetségét, 

mint egyik első „európai egyetemet” az Európai Bizottság választotta ki 16 másik pályázó mellett az 54 

beérkezett pályázó közül a 2019-es első pályázati felhívás keretében. 

A szemináriumokról 

Az EDUC partneregyetemek egyik fő célja az együttműködés ösztönzése és megerősítése a kutatás 

területén, ezért kutatási víziónkat és a közös kihívásainkat hét területre szűkítettük le.  

A táblázatban látható témák tükrözik a hat egyetem kutatási területeinek erősségét és sokszínűségét. 

Megfelelő egyensúlyt képviselnek a kemény tudományok és társadalomtudományok között, ezzel is 

biztosítva, hogy kutatók és doktori hallgatók széles körének nyújtsanak lehetőséget sikeres 

együttműködésre. Ezen felül a kijelölt témák olyan társadalmi kihívásokkal foglalkoznak, amelyek 

szempontjából előremutatóak a több tudományágat is felölelő közreműködések, valamint kiemelten 

fontos a helyi ökoszisztémák és döntéshozók/érdekelt felek közvetlen részvétele is.  

A szemináriumok 2021 márciusától kezdődnek és az alábbiak szerint szervezzük őket. A jelenlegi 

COVID-19 pandémia okozta helyzet miatt lesznek olyan szeminárium alkalmak, amelyeket az online 

térben tudunk megvalósítani – kiegészítve egy lehetséges utólagos offline esemény lehetőségével 

(amennyiben ezt az akkor fennálló járványügyi intézkedések lehetővé teszik). 

https://www.facebook.com/educunivercity
https://www.instagram.com/educunivercity/
https://twitter.com/EDUCUniverCity
http://www.educalliance.edu/
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   Kutatási terület Dátum Helyszín Jelentkezési 
határidő 

1  
Lifelong Health and 

Wellbeing 
(Egész életen át tartó 

egészség és jólét) 

2021. március 
18-19. 

Pécsi Tudományegyetem 
(online valósul meg) 

2021. január 15. 

2  
Culture and heritage 
(Kultúra és örökség) 

2021. március 
24. 

 

University Paris Nanterre 
(online valósul meg) 

2021. január 15. 

3 Justice, inequality and 
inclusion 

(Igazságosság, 
egyenlőtlenség és 

befogadás) 

2021. március 
25. 

 

University Paris Nanterre 
(online valósul meg) 

2021. január 15. 

4  Mobility / Smart cities 

(Mobilitás / intelligens 
városok) 

2021. április 8-
9. 

University of Rennes I 2021. január 31. 

5  European Union 
Studies 

(Európai uniós 
tanulmányok) 

2021. április 21-
22. 

University of Cagliari 2021. január 31. 

6  Sustainable Changes: 
climate and resources 

(Fenntartható 
változások: éghajlat és 

erőforrások) 

2021. június 
vége – július 

eleje 

University of Potsdam 2021. április 30. 

7  Cyber Security and 
Artificial Intelligence 

(Kiberbiztonság és 
mesterséges 
intelligencia) 

2021. ősz Masaryk University 2021. április 30. 

 

Kik pályázhatnak?  

- oktatók, kutatók 

- doktori hallgatók  

A szemináriumon való részvétel feltételei 

- kutatás a kiválasztott szeminárium területén  

- részvétel a szeminárium teljes egészén 

- kutatómunka bemutatása és megvitatása a partneregyetemek kutatóival, valamint a 

csoportbeszélgetéseken való aktív részvétel 

- hajlandóság a szövetség kollégáival való együttműködés folytatására a szeminárium után is 

 

 

https://www.facebook.com/educunivercity
https://www.instagram.com/educunivercity/
https://twitter.com/EDUCUniverCity
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A Pécsi Tudományegyetem szemináriumonként legfeljebb hét mobilitást tud támogatni:  

- legfeljebb öt mobilitást doktori hallgatók számára 

- legalább két mobilitást oktató/kutató kolléga számára 

A jelentkezés folyamata 

Minden pályázónak ki kell tölteni az online jelentkezési lapot, amely tartalmaz: 

- egy rövid önéletrajzot (maximum 1500 karakter) 

- egy rövid absztraktot a saját kutatásáról a szeminárium témájában (maximum 1500 karakter) 

- publikációs listát (maximum öt releváns, öt évnél nem régebbi tétel)  

- öt kulcsszót, amely jellemzi a saját kutatási területet 

A jelentkezési lap az alábbi linken érhető el.  

A jelentkezésnél előnyt jelent: a kutatási érdekeltség vagy a kutatási partnerség igényének pontosítása.  

A pályázatot a táblázatban feltüntetett időpontig kell benyújtani. Amennyiben több pályázó felel meg a 

pályázati követelményeknek, mint amennyi jelentkezőt támogatni tudunk, a kiválasztás az elvégzendő 

kutatás koherenciája és a kutatási területek közti lehetséges egyezés szerint történik majd azzal a céllal, 

hogy az interdiszciplinaritás minél inkább megvalósuljon. 

Részvételi költségek 

A szemináriumon való részvétel ingyenes. A pályázatot elnyert jelentkezők utazási és szállásköltségeit 

az EDUC projekt keretében az Erasmus+ program finanszírozza. A Pécsi Tudományegyetem a 

pályázatot elnyert kutató kollégák utazással kapcsolatos költségeit egy 700EUR-ban meghatározott 

grant formájában finanszírozza. Ez alól kivételt jelent a Mobility/Smart cities (Mobilitás/Intelligens 

városok) szeminárium, ahol az utazási és szállásköltségeket a francia partner állja.  

 

Felmerülő kérdések esetén a PTE 

kapcsolattartójához tudnak fordulni: Rippl Kinga 

EDUC közösségi menedzser (rippl.kinga@pte.hu) 

A kiválasztás eredményéről a határidő lejártát 

követő egy hónapon belül értesítjük a pályázókat. 

Minden, a pályázatot elnyert jelentkezőnek 

megerősítő e-mailt küldünk, amire rövid időn belül 

várunk választ.  

További információ a szemináriumokról az 

EDUC honlapján: 

https://www.educalliance.eu/academicstaff/ 

 

https://www.facebook.com/educunivercity
https://www.instagram.com/educunivercity/
https://twitter.com/EDUCUniverCity
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1AIHVwcBOUqp1XR_i5eukVEdwzc8H51CgIAePFO0F69UMlZZRU0zS0QwSEY4T0NUM1RRTU5FVVE5RSQlQCN0PWcu
https://www.educalliance.eu/academicstaff/

