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Joseph Cours amerikai professzor az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tett látogatását 

követően több alkalommal juttatott adományt Egyetemünk részére, melyből a Tudományos 

Tanács életre hívta a róla elnevezett Joseph Cours-ösztöndíjat. Mint az Egyetem kutatási-fejlesztési-

innovációs stratégiájának kialakításáért és megvalósításáért felelős testület, a Tudományos Tanács 

a tudományos tevékenység ösztönzése, a fiatal kutatók támogatása és kiemelkedő tudományos 

teljesítmény díjazása érdekében, Joseph Cours professzor úr iránymutatása alapján az 

adományból a biokémia, genetika, molekuláris biológia, immunológia és biotechnológia 

területén 2023-ra is pályázatot hirdet a 

 

Joseph Cours-ösztöndíj 

 

elnyerésére. Az ösztöndíj keretében két ösztöndíjas havi 70.000 Ft-os, 11 hónapra szóló támogatást 

nyerhet el. 

 

A pályázók köre: 

Az ösztöndíjat megpályázhatják az új rendszerben lévő, a komplex vizsgát már letett doktorandusz 

hallgatók, valamint doktorjelöltek, akik disszertációjukat a 2023/2024-es tanévben tervezik 

elkészíteni.  

 

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok: 

– az elismerésre érdemes tudományos tevékenység összefoglalása 2-3 oldalas terjedelemben, a 

megfelelő publikációk hivatkozásával 

– a pályázó szakmai önéletrajza 

– MTMT2-ből generált publikációs és idézettségi jegyzék 

 

Az ösztöndíj folyósítása, az ösztöndíjassal szembeni követelmények: 

Az ösztöndíj folyósítására két részletben kerül sor, az ösztöndíj kifizetésének követelménye a Q1 

kategóriájú publikáció létrehozása meghatározó szerzőként1. Az első öt havi ösztöndíj folyósítását 

meg kell előznie a cikk beadott kézirata bemutatásának, a második részlet pedig a kézirat 

publikálásra való elfogadását követően kerül kifizetésre.  

A juttatás oktatási intézményben folytatott tanulmányokra, kutatásra szolgáló ösztöndíj, s mint 

ilyen az Szja 1. melléklet 3.2.6. pontja alapján nem minősül adóköteles bevételnek a nyertes 

pályázónál. 

 

                                                 
1 A Q1 kategória meghatározása a Scopus adatbázis alapján történik. A meghatározó szerző fogalma 

tudományterületenként: 

• neveléstudomány, pszichológia: első, utolsó, levelező szerző;  

• informatika, jogtudomány, társadalomtudomány: többszerzős művek esetén kérjük a pályázatot beadó 

szerző mellékelje a szerzőtársakkal közös nyilatkozatát arról, hogy ki, kik a meghatározó szerzők 

(legfeljebb 3 szerző);  

• bölcsészettudomány: első, utolsó, levelező szerző (sok szerző esetén előfordulhat a megosztott első 

szerzőség is), két-három szerző esetében mindenki megosztott első szerzőnek számít; 

természettudományok: első, utolsó, levelező szerző, továbbá azokon a tudományterületeken, ahol a 

szerzők alfabetikus sorrendben szerepelnek, a levelező szerző; 

Nyilatkozattétel esetén kérjük a közreműködői szerepkörök (contributor role) meghatározását a 

https://casrai.org/credit/ alapján. 
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• Az ösztöndíjas köteles az ösztöndíj támogatásával megjelenő publikáción az ELTE-t, mint 

támogatót megjelölni az ELTE 5/2017. (V. 2.) számú rektori utasítás szabályai szerint és az 

utasításban megjelölt módon: 

a) magyarul: ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem; 

b) angolul: ELTE Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary; 

c) franciául: ELTE Université Eötvös Loránd de Budapest, Hongrie; 

d) németül: ELTE Eötvös-Loránd-Universität, Budapest, Ungarn 

• Az ösztöndíjas köteles az ösztöndíj támogatásával megjelenő publikáción a támogató 

ösztöndíj megnevezését – Joseph Cours-ösztöndíj (Joseph Cours Scholarship) – feltüntetni. 

 

A pályázó – pályázatához csatolt nyilatkozatával – hozzájárul ahhoz, hogy nyilvánosságra hozható 

az a tény, hogy ösztöndíjban részesül, továbbá annak célja és összege, továbbá a pályázó 

hozzájárul ahhoz is, hogy a Tudományos Tanács illetve az ad hoc bizottság tagjai betekinthetnek 

pályázatába, beleértve személyes adatait tartalmazó önéletrajzába. 

 

A pályázat beadási határideje: 

2023. szeptember 30. 

  

A pályázat benyújtási módja: 

Elektronikusan a tudomanypolitika@rk.elte.hu e-mail címen keresztül. 

 

A pályázatok elbírálása: 

A beérkező pályázatokat a tudományterületen illetékes ad hoc bizottság bírálja el 2023. október 

15-ig. 

 

Az elismerés átadása: 

A díjat az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora nyújtja át az ösztöndíjasoknak 2023 őszén, 

amennyiben azt a mindenkor hatályos kormányzati és egyetemi egészségügyi rendelkezések 

lehetővé teszik. 

 

https://www.elte.hu/file/ru_2017_05.pdf
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