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Melléklet oktatási és publikációs tevékenységhez 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem  
által közösen a fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjra a 2016/2017-es tanévben a szülőföldi 

felsőoktatási intézmények valamelyikében oktatói tevékenységet folytató román vagy szlovák vagy 
szerb vagy ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára meghirdetett pályázathoz 

a vajdasági pályázók részére. 
 

(Kérjük, az adatlapot lehetőség szerint géppel vagy nyomtatott betűvel, jól olvashatóan töltse ki!) 
 

I. Oktatási tevékenység további bemutatása: 

1. A pályázónál, mint konzulensnél a 2014/2015-ös  tanévben szakdolgozó és sikeresen diplomát szerzett 
hallgatók neve és a szakdolgozat címe:  

………………………………………   –   …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….……………………. 

………………………………………   –   …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….……………………. 

………………………………………   –   …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….……………………. 

2. A pályázónál, mint konzulensnél a 2015/2016-os tanévben szakdolgozó és sikeresen diplomát szerzett 
hallgatók neve és a szakdolgozat címe:   

………………………………………   –   …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….……………………. 

………………………………………   –   …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….……………………. 

………………………………………   –   …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….……………………. 

3. Tudományos Diákköri Konferenciára (szülőföldi vagy magyarországi) vagy más szakmai/tanulmányi 

versenyre a 2014/2015-ös és a 2015/2016-os tanévben felkészített hallgatók neve, a konferencia megnevezése, a 
bemutatott előadás (pályamű) címe, elért helyezés: 
 

Hallgató neve  

Előadás címe   
 
 
 

Típusa  Részvétel jellege1  

Konf. neve  Helyezés  

Szervező  Időpont  

Hallgató neve  

Előadás címe   
 
 
 

Típusa  Részvétel jellege1  

Konf. neve  Helyezés  

Szervező  Időpont  
1 Egyéni vagy csoportos 

4. Szakkollégiumban vagy más öntevékeny hallgatói tudományos csoportban/műhelyben való mentor vagy 

tutoriális részvétel (a szakkollégium/tudományos műhely megnevezése, a szakkollégium működésének rövid 

leírása, a szakkollégium címe, elérhetősége, a pályázó ottani részvételének kifejtése): 
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.……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
II. Tudományos / publikációs tevékenység 
Figyelem! Ide kérjük feltüntetni mindazon szakkönyv, monográfia adatait is, amik a 2015/2016-os 
időszak előtt jelentek meg. 

 

1. Szakkönyv, monográfia (olyan 30 oldalt meghaladó tudományos szintű önállóan megjelent 

szakkiadvány, amely elsősorban az adott tudományterület művelőinek készül, Vajdaságban M11-M16 vagy 
M41-M47)  

Címe  
 
 
 

Típusa  Részvétel jellege2  

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában?                   IGEN               NEM 

Címe  
 
 
 

Típusa  Részvétel jellege2  

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában?                  IGEN               NEM 

 
2. Tudományos ismeretterjesztő könyv (30 oldalt meghaladó tudománynépszerűsítő jellegű, önállóan 

megjelent kiadvány, Vajdaságban: ISBN szám és CIP katalogizációs adatok szükségesek) 

Címe  
 
 
 

Típusa  Részvétel jellege2  

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában?                   IGEN               NEM 

Címe  
 
 
 

Típusa  Részvétel jellege2  

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában?                   IGEN               NEM 

 
3. Egyetemi jegyzet, oktatási segédlet (egyetemi, főiskolai oktatásban használt, vagy használható 

összefoglaló jellegű kiadvány, Vajdaságban: ISBN szám és CIP katalogizációs adatok szükségesek) 

Címe  
 
 
 

Típusa  Részvétel jellege2  

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában?                    IGEN               NEM 

Címe  
 
 
 

Típusa  Részvétel jellege2  
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Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában?                   IGEN               NEM 
2
Egyedüli szerzõ vagy társszerző 
 

 
 
4. Nemzetközi (nem magyarországi és nem szülőföldi) referált szakfolyóiratokban vagy 
konferenciakötetekben megjelent publikáció, külföldön szerkesztett kötetben kiadott tanulmány 
(Vajdaságban a külföldön szerkesztett kötetben kiadott tanulmányt a referált konferenciakötetben kiadott 
tanulmány jelenti) (Vajdaságban M21-M26 vagy M31-M34): 

Címe  
 
 
 

Típusa  Részvétel jellege  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában?                   IGEN               NEM 

Címe  
 
 
 

Típusa  Részvétel jellege  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában?                   IGEN               NEM 

 
 

5. Szülőföldi vagy magyarországi, illetve regionális referált szakfolyóiratban (kizárólag csak a 
tudományos folyóiratok tartoznak ide) megjelent publikáció, vagy referált konferencia kötetben kiadott 
tanulmány (Vajdaságban M51-M53):  

Címe  
 
 
 

Típusa  Részvétel jellege  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában?                    IGEN               NEM 

 
Címe  

 
 
 

Típusa  Részvétel jellege  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában?                    IGEN               NEM 

 
6. Szülőföldi vagy magyarországi, illetve regionális nem referált szakfolyóiratban (kizárólag csak a 
tudományos folyóiratok tartoznak ide) megjelent publikáció vagy nem referált konferenciakötetben kiadott 
tanulmány (Vajdaságban M61-M63):  
 
 

Címe  
 
 
 

Típusa  Részvétel jellege  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  
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 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában?                    IGEN               NEM 

 
 
 
 

Címe  
 
 
 

Típusa  Részvétel jellege  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában?                   IGEN               NEM 

 
 
7. Tudományos ismeretterjesztő kiadványokban közölt cikk (csak az önálló munka pontozható!): 

Címe  
 
 
 

Terjedelme1  Részvétel jellege  

Kiadvány címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában ?                    IGEN              NEM 

Címe  
 
 
 

Terjedelme1  Részvétel jellege  

Kiadvány címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában?                   IGEN               NEM 

 
8. Tudományos (kutatói)/művészeti (alkotó) projektekben való részvétel (művészek esetében kiállítások, 

hangversenyek, művészeti előadások stb.) 

Téma  

Támogató/megbízó  Összeg  

Futamidő  Befejezés időpontja  

Eredmény  

Részvétel jellege  Téma/Kutatásvezető  

Saját szerepe, 
tevékenysége 

 

 Szerepel a CMH 2015-2016-os archívumában?                   IGEN               NEM 

 
9. Részvétel öntevékeny szakcsoportban / szakmai továbbképzésben: 

Téma  

Futamidő  Befejezés időpontja  

Részvétel jellege  Témavezető  

Saját szerepe, 
tevékenysége 

 

 Szerepel a CMH 2015-2016-os archívumában? ?                   IGEN               NEM 
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10. Szakkönyv, monográfia (tudományos szintű megjelent szakkiadvány, amely elsősorban az adott 

tudományterület művelőinek készül, az ismeretterjesztő irodalom nem elismerhető!) teljes, illetve 
szerkesztett tudományos (tanulmány vagy konferencia) kötet kettő vagy több tanulmányának szakfordítása 

A szöveg címe  
 
 
 

A kiadvány típusa1  Részvétel jellege2  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában?                      IGEN               NEM 

A szöveg címe  
 
 
 

A kiadvány típusa3  Részvétel jellege2  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

 
Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában?                     IGEN               NEM 

 
 

11. Szakkönyv, monográfia (tudományos szintű megjelent szakkiadvány, amely elsősorban az adott 

tudományterület művelőinek készül, az ismeretterjesztő irodalom nem elismerhető!) egy vagy több, 

legalább 20 oldal terjedelmű fejezeti részének, illetve szerkesztett tudományos (tanulmány vagy 
konferencia) kötet egy tanulmányának önálló szakfordítása (társfordítás nem ismerhető el!): 

A szöveg címe  
 
 
 

A kiadvány típusa3  Részvétel jellege2  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában?                     IGEN               NEM 

A szöveg címe  
 
 
 

A kiadvány típusa3  Részvétel jellege2  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában?                     IGEN               NEM 

 
12. Tanulmány vagy közlemény teljes és önálló szakfordítása (társfordítás nem ismerhető el!): 

A szöveg címe  
 
 
 

A kiadvány típusa3  Részvétel jellege2  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában?                     IGEN               NEM 

A szöveg címe  
 
 
 

A kiadvány típusa3  Részvétel jellege2  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában?                        IGEN               NEM 
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13. Szakfolyóirat, tanulmánykötet vagy konferenciakötet szerkesztése (Vajdaságban M17-M18, M27-M28, 

M36, M48-M49, M55-M56, M66): 
A folyóirat vagy kötet 
címe 

 
 
 
 

A kiadvány típusa4  Részvétel jellege2  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában?                 IGEN               NEM 

A folyóirat vagy kötet 
címe 

 
 
 
 

A kiadvány típusa4  Részvétel jellege2  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában?                 IGEN               NEM 

 
14. Szakmai konferencián bemutatott előadás (amennyiben nem jelent meg külön nyomtatásban), poszter: 

Előadás/poszter címe   
 
 
 

Konf. neve  

Konf. helyszine6  Helyezés  

Szervező  Időpont  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában?                     IGEN               NEM 

Előadás/poszter címe   
 
 
 

Konf. neve  

Konf. helyszine6  Helyezés  

Szervező  Időpont  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában?                      IGEN               NEM 

 
 

 (Szükség esetén a jegyzék a megadott formátumban külön lapon folytatható!) 
 
III. A pályázó ún. közösségi tevékenysége (pl. felsőoktatási közösségi, hallgatói rendezvények 

szervezése, részvétel, szerepvállalás oktatás-szakmai és oktatáspolitikai testületekben stb.) 
 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

Kelt: ………………., 20….. …………..… „           ” ……………………………….. 
 a pályázó aláírása 

Ha szükséges, folytassa az adatlap kitöltését a megjegyzés részben! 
 

IV. Megjegyzés: 
 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Kelt: ………………., 20…... …………..… „           ” ……………………………….. 
 a pályázó aláírása 


