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Tisztelt Címzettek!
Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket a Német Szövetségi Oktatási és Kutatási
Minisztérium idei évre is meghirdetett ”Green Talents – International Forum for High
Potentials in Sustainable Development” elnevezésű versenyére. A versenyre olyan innovatív
„zöld” (környezetvédelmi témájú) tudományos ötleteket várnak, melyek hozzájárulnak
társadalmunk fenntarthatóbbá tételéhez.
„Felfedezni, használni, védeni” - ez a mottója a Német Szövetségi Oktatási és Kutatási
Minisztérium 2016. évi tudományos évének, melyet idén a tengerek és óceánok védelmének
szenteltek. Tematika: A tengerek és óceánok élővilágának kutatása; a tengerekkel és
óceánokkal való fenntartható együttélés javítása; a tengeri nyersanyag és élelemszerzést egy
hatékonyabb nemzetközi összefogásra alapozva.
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Az idei „Green Talents” verseny középpontjában a nemzetközi együttműködést helyezi
fókuszba.
Követelmények
• Mesterszakos tanulmányok folytatása, illetve mesterszakos vagy annál magasabb szintű
végzettség három évnél nem régebben való megszerzése.
• A tudományos kutatási témában hangsúlyhelyezés a fenntartható fejlődésre és az
interdiszciplináris megközelítésre.
• Kiemelkedő tanulmányi eredmények.
• Magas szintű angol nyelvtudás.
• Német állampolgárság és német lakhely kizáró ok.
Minden évben 25 fiatal kutatót részesítenek díjazásban a világ minden részéről, a győzteseket
pedig magas rangú, német szakértőkből álló zsűri választja ki.
A 2016. évi díj tartalmazza:
• Térítésmentes részvételt biztosítanak a nyertesek számára egy két hetes németországi
tudományos fórumon. Ezen keresztül kapcsolatba tudnak kerülni tudományos
intézményekkel, valamint betekinthetnek azoknak a mindennapi munkájába.
• A fiatal kutatók lehetőséget kapnak tudományos munkásságuk bemutatására az általuk
kiválasztott szakértők számára a két hetes konferencia ideje alatt.
• 2017-ben egy teljesen finanszírozott maximum három hónapos szakmai tartózkodást
biztosítanak a fiatal tudósok számára az általuk kiválasztott német kutatási intézetben.
• Exkluzív hozzáféréshez és kapcsolattartási lehetőséghez jutnak a „Green Talents Alumni
Hálózat”-on keresztül, mely negyvenhat országból közel 157 fenntartható fejlődéssel
foglalkozó kutatót foglal magában.
A pályázati beadással kapcsolatban szakmai tanácsadás itt kérhető:
Project Management Agency
c/o German Aerospace Center (DLR)
European and International Cooperation
E-mail: greentalents@dlr.de
Phone: +49 (0) 228 3821 1906
További információk az alábbi honlap alatt találhatóak:
http://www.greentalents.de/competition.php
Jelentkezési határidő: 2016. május 24., déli 12:00 óra (CET)
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