DEBRECENI EGYETEM
AGRÁR KUTATÓINTÉZETEK

ÉS TANGAZDASÁG

Debrecen, 2017. szeptember 12.

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati
lehetőségekről
Cím:
Benyújtási
határidő:

Gábor Dénes-díj 2017. évi pályázati felhívása
2017. október 10.

Gazdasági tevékenységet folytató társaságok, kutatással, fejlesztéssel,
oktatással foglalkozó intézmények, kamarák, műszaki és természetPályázhatnak: tudományi egyesületek, szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek ill.
szövetségek vezetői, továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett
szakemberek.
Azoknak a szakmailag ismert, kreatív, innovatív, jelenleg is tevékeny, az
innovációt aktívan művelő (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági
vezető) szakembereknek a díjazása, akik a műszaki szakterületen:
 kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak,
 jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét
Célja:
tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
 megvalósult
tudományos,
kutatási-fejlesztési,
innovatív
tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, a
fenntartható fejlődéshez,
 személyes közreműködésükkel megalapozták és fenntartották
intézményük innovációs készségét és képességét.
További
információ:
Cím:

Benyújtási
határidő:

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/70f7d401aa8
a3b83c12581850066a4d0?OpenDocument

Campus Mundi ösztöndíj rövid külföldi tanulmányúthoz
a „Campus Mundi - felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési
program" (EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001) projekt keretében
2017. október 10. 23:00 óra

Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező)
magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló
hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:
 mesterképzésen folytat tanulmányokat, és a képzés keretében legalább
Pályázhatnak:
1 lezárt aktív félévvel rendelkezik,
 osztatlan képzésen folytat tanulmányokat, és a képzés keretében
legalább 7 lezárt aktív félévvel rendelkezik,
 doktori képzésen folytat tanulmányokat, és a doktori képzés keretében
legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik.
Kiemelkedő képességű és tanulmányi teljesítményű hallgatók itthoni
tanulmányaikhoz szorosan kötődő, rövid külföldi tanulmányúton való
Célja:
részvétele, mely biztosítja a nemzetközi tudományos vagy művészeti életbe
történő bekapcsolódásukat, megjelenésüket, szakmai és interkulturális
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tapasztalatszerzésüket.
További
információ:
Cím:

Benyújtási
határidő:

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/12ef36188e3
79de5c12581930066ff1b?OpenDocument

Campus Mundi ösztöndíjpályázat külföldi részképzéshez
a Campus Mundi - felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési
program (EFOP-3.4.2-VEKOP/15-2015-00001) projekt keretében
2017. október 30. 23:00 óra

Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező)
magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló
hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:
 alapképzés és osztatlan képzés esetében legalább 2, mesterképzés és
doktori képzés esetében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
 alapképzés és osztatlan képzés esetében legalább 3 lezárt aktív
Pályázhatnak:
félévvel fog rendelkezni a részképzés megkezdésekor (mester- és
doktori képzés esetében nem előfeltétel);
 a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkezik a pályázáskor megadott képzésen;
 az oktatás nyelvéből/nyelveiből legalább B2 szintű, komplex
nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó egyetem ennél
magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó).
A hallgató a külföldi partneregyetemen teljesített tanulmányai alatt az itthoni
tanulmányaihoz szorosan kötődő kurzusokat teljesítsen, és interkulturális
Célja:
tapasztalatokat szerezzen, melyek hazatérését követően a magyar
munkaerőpiacon való elhelyezkedésben vagy további tanulmányaihoz előnyt
biztosítanak.
További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:
Célja:
További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/7c431bda7f5
198dec12581930067a51e?OpenDocument

Szlovák Állami Ösztöndíj hallgatók, oktatók, kutatók, művészek
részére
2017. október 31. 16:00 óra
Mesterképzésben részt vevő egyetemi hallgatók, PhD hallgatók, egyetemi
oktatók, kutatók, művészek.
1-2 féléves vagy 1-3 trimeszteres képzés mesterfokú tanulmányokat folytató
hallgatók részére; 3-6 hónapos kutatás vagy művészeti kutatás; 1-10 hónapos
képzés, ill. tanulmányút doktori iskolások, kutatók és művészek részére.
https://cwp.scholarship.hu/View_Scholarship.asp?job_id=227211

CEEPUS hallgatói mobilitási pályázatok féléváthallgatásra vagy
rövid távú hallgatói tanulmányútra
2017. november 30.
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Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:

 diplomamunkán dolgozó alap- és mesterképzéses hallgatók és PhD
hallgatók,
 alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók.
Felsőoktatás területén együttműködő partner intézmények között tegye
lehetővé hallgatói mobilitások lebonyolítását, speciális kurzusok, valamint
hallgatói kirándulások szervezését, támogassa hosszú távú szakmai
együttműködések kialakulását a térségben, ezzel elősegítve Közép-Európa
stratégiai szerepének erősödését.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/c9af140fe94b
64a3c12581930067ebd5?OpenDocument

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:
Célja:
További
információ:

Felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása
Erasmus+ Mobilitási projektek
2017. december 31.
Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező
felsőoktatási intézmény beiratkozott hallgatói.
Tegye lehetővé oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy
másik program országbeli felsőoktatási intézményben, segítse elő a hallgató
tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/4164d3c4166
99dc0c125819300684966?OpenDocument

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:
Célja:
További
információ:

ÉS TANGAZDASÁG

Felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása
Erasmus+ Mobilitási projektek
2017. december 31.
Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező
felsőoktatási intézmények beiratkozott hallgatói.
Segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek
elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a
megértéséhez.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/4df52743af7
0fff4c125819300669bfb?OpenDocument

Pályázati hírek, támogatások:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Felsőoktatási infrastruktúra
fejlesztése” című (EFOP-4.2.1-16) felhívás
További információk: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-felsoktatsi-infrastruktra-fejlesztse-cm-felhvs-3

Módosult az „Intézményi irányítás fejlesztése a felsőoktatásban” című (EFOP-3.4.6VEKOP-17) felhívás
További
információ:
felfggesztse

https://www.palyazat.gov.hu/az-intzmnyi-irnyts-fejlesztse-a-felsoktatsban-cm-felhvs-
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A
Miniszterelnökség
Agrár-vidékfejlesztési
Programokért
Felelős
Helyettes
Államtitkársága, mint EMVA Irányító Hatóság Közleménye az Új Magyarország
Vidékfejlesztési
Program
keretében
képzési
kötelezettséggel
rendelkező
kedvezményezettek kötelező képzéséről
További
információk:
https://www.palyazat.gov.hu/a-miniszterelnksg-agrr-vidkfejlesztsi-programokrt-felelshelyettes-llamtitkrsga-mint-emva-irnyt-hatsg-ih-kzlemnye-az-j-magyarorszg-vidkfejlesztsi-program-keretbenkpzsi-ktelezettsggel-rendelkez-kedvezmnyezettek-ktelez-kpzsrl

Módosult a „Nyelvtanulással a boldogulásért” című (EFOP-3.2.14-17) felhívás
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nyelvtanulssal-a-boldogulsrt-cm-felhvs-

Tájékoztató a „Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a
Kárpát-medence szomszédos országaival” című (EFOP–3.10.1-17) felhívásról

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/tjkoztat-a-tematikus-egyttmkds-erstse-a-kznevels-s-felsoktatstern-a-krpt-medence-szomszdos-orszgaival-cm-felhvsrl

Módosult a „Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra
fejlesztése” című (GINOP-2.3.4-15) felhíváshoz tartozó Monitoring Tájékoztató

További
információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-felsoktatsi-s-ipari-egyttmkdsi-kzpont-kutatsiinfrastruktra-fejlesztse-cm-felhvshoz-kapcsold-monitoring-tjkoztat

Módosult a „Szaktanácsadók
dokumentációja

továbbképzése”

című

(VP1-2.3.1-17)

felhívás

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-szaktancsadk-tovbbkpzse-cm-felhvs-dokumentcija-1

Módosult a „K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” című (GINOP-2.2.115) felhívás
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-k-f-versenykpessgi-s-kivlsgi-egyttmkdsek-cm-felhvscm-felhvs

Módosult a „Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás”
című (GINOP-2.3.3-15) felhívás

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kutatsi-infrastruktra-megerstse-nemzetkziesedshlzatosods-cm-felhvs-cm-felhvs

Módosult a „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című (GINOP-2.3.2-15 ) felhívás
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-stratgiai-k-f-mhelyek-kivlsga-cm-felhvs-cm-felhvs

Események:
Nemzetközi konferencia a Nyíregyházi Kutatóintézetben
A Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Nyíregyházi Kutatóintézete 90 éves
fennállásának alkalmából nemzetközi konferenciát szervez "International Conference on Longterm Field Experiments" címmel.
Időpont: 2017. szeptember 27–28.
Helyszín: Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Nyíregyházi
Kutatóintézet
4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos utca 4-6.
További információ: https://portal.agr.unideb.hu/reszletek.html?contentID=2274
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Szója-kukorica fajtabemutató
Időpont: 2017. szeptember 19. (kedd)
Helyszín: Zalatárnoki mezőgazdasági telep (8947, Zalatárnok, Petőfi Sándor utca 61.)
melletti terület GPS (decimális koordináták): Szélesség: 46.704408 Hosszúság:
16.776635
További információ: https://www.agronaplo.hu/esemenyek/magyar-szoja-egyesulet-fajtabemutato-prugyon

22. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum
Időpont: 2017. október 18-19.
Helyszín: Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza 4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.
További információ: http://www.agroforum.hu/esemenyek/22-tiszantuli-novenyvedelmi-forum

70 éves a Steyr, Gépbemutató
Időpont: 2017. szeptember 15.
Helyszín: Talent & Luck Kft. székhelye: 9545 Jánosháza 0115/19 hrsz (Leier telephely
mellett)
További információ: https://www.agronaplo.hu/esemenyek/steyr-70-szuletesnapi-rendezveny-janoshazan

A pályázati felhívások megtalálhatók az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság honlapján is:
http://portal.agr.unideb.hu/kozpont/palyazatok/kutatasi_palyazatok.html

Prof. Dr. Dobránszki Judit s.k.
tudományos főigazgató
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