Lykeon Kutatói Pályázat

(Lykeon Scholarship)
Pályázati felhívás

A Délkelet-Európa Alapítvány és Kutatóközpont 2015. december 21-i megjelenéssel pályázatot hirdet
felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára Lykeon Kutatói Ösztöndíjas státus elnyerésére.
A PÁLYÁZAT CÉLJA
A pályázat célja a fiatal, tehetséges, ambíciózus egyetemi és doktori hallgatók kutatásainak támogatása:
publikációk megjelentetésével, konferenciákon való bemutatásával; kiemelkedő kutatási teljesítmény
ösztönzése. A Kuratórium az ösztöndíjban részesülők tudományos tevékenységét folyamatosan figyelemmel
kíséri és értékeli. A Délkelet-Európa Alapítvány kiemelt célja a tehetséges fiatal kutatók mentorálása.
A PÁLYÁZÓK KÖRE
A Lykeon Kutatói Pályázat-i felhívásra felsőoktatásban részt vevő, aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkező hallgatók jelentkezhetnek Európa bármely országából.
A Lykeon Kutatói státus elnyeréséhez legalább egy idegen nyelv magas szintű ismerete szükséges.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK MENETE ÉS SZEMPONTJAI
A pályázónak önálló kutatást kell végezni nemzetközi kapcsolatok témakörben, vagy ehhez kapcsolódó
más tudományterületeken. A pályázónak az alábbiak közül legalább egyet kell választani és teljesíteni:
• kutatási terv benyújtása és kidolgozása
• tanulmány közlése
• előadás tudományos konferencián
• részvétel konferenciák szervezésében
• nemzetközi sajtószemle
• fordítás, tolmácsolás
A pályázatokat a Délkelet-Európa Alapítvány Kuratóriuma bírálja el.
A Lykeon Kutatói Program elnöke Nyomárkay István akadémikus.
A LYKEON KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJAS STÁTUS
A Lykeon Kutatói Pályázaton sikeresen részt vett fiatal kutatók írásai elkészítését támogatja az
International Relations Quarterly többnyelvű tudományos folyóirat, továbbá a Délkelet–Európa
Kutatóközpont által szervezett konferenciákon kapnak lehetőséget kutatási eredményeik bemutatására.
A Lykeon Kutatói Ösztöndíjas cím viselőinek joga és kötelessége hogy, írásaiban jelölje, konferenciákon
nyilvános szereplése alkalmával megemlítse, hogy a Délkelet-Európa Alapítvány és Kutatóközpont kutatója.
A legjobb publikáció szerzőjét filozófia témakörben 150 ezer ft ösztöndíjjal tüntetjük ki.
A legjobb publikáció szerzőjét nemzetközi kapcsolatok témakörben 90 ezer ft ösztöndíjjal jutalmazzuk.
A legjobb konferencia-előadó és szakmai fordító egyaránt 60 ezer ft ösztöndíjban részesül.
Különdíj: két hét kutatás a Thesszaloniki Arisztotelész Egyetemen / Αριστοτελειο Πανεπιστηµιο Θεσ/ης.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
Jelentkezés az institute@southeast-europe.org e-mail címen, folyószöveges önéletrajz és motivációs levél
elküldésével. A mester- és a Ph.D-képzésben résztvevő hallgatóknak kötelező kutatási tervet mellékelni.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2015. December 30. éjfél
DÉLKELET-EURÓPA ALAPÍTVÁNY ÉS KUTATÓKÖZPONT
E-mail: institute@southeast-europe.org
A pályázat honlapja: http://www.southeast-europe.org/palyazatok/

