
 

1. Az oktatási intézményben történő oktatási/kutatási tevékenységet folytató 

munka igazolását hogyan lenne célszerűbb kérnem? Ugyanis, ha az egyetem 
személyzeti osztálya állítja ki, akkor az ukrán/román/szlovák/szerb nyelvű lesz és 

lefordítom, vagy ha a dékáni hivatal állítja ki, az eleve magyar nyelvű lesz. 
 
Bármelyik alegység-/egységvezető kiállíthatja, ha az igazolás tartalmazza az 

összes hivatalos adatot: egyetem neve, kar neve, címe, aláíró neve, beosztása, 
elérhetőségek. Tudjuk, hogy ilyenkor pecsét nem minden esetben lesz az igazoláson, 
ez nem jelent akadályt a benyújtáshoz.  
A szóbelire, de legkésőbb a szerződéskötésre elkérjük a személyzeti osztálytól az 
államnyelvén kiállított igazolást is, melyhez a pályázó saját maga által készített 
fordítást köteles csatolni. 
 

2. Ha nem Magyarországon és nem is a saját országomban, de még csak a 

szomszédos országokban sem doktorizok, attól még pályázhatok a CT-ra?  
 
Nem, a CT-t olyan hallgatók pályázhatják, akik vagy a saját országuk 
intézményeiben, vagy magyarországi intézményben doktorálnak. Ilyen esetben a 
benyújtott pályázatot el kell utasítani, mert a beadója nem felel meg a felhívásban 
rögzített pályázói körnek. 
 
 
3. A Collegium Talentum programban mi a felső életkorhatár, amivel még lehet 
pályázni? 

 
A felhívásban nincs rögzített fölső korhatár. 

 
  
4. Tudományos fokozattal (PhD) rendelkező egyetemi tanárok részt vehetnek-

e a képzésben, azaz pályázhatnak-e? 
 

Fokozattal rendelkező külhoni oktatók már nem pályázhatják meg a CT-t. 

Nekik ajánljuk figyelmükbe az EMMI fiatal oktatóknak kiírt pályázatát, azt is 
minden évben meghirdetik. 
 
5. Idén fejeztem be a 3 éves képzést és ősszel indítani szeretném a kétéves 
fokozatszerzési eljárást. Ebben a doktorjelölti státuszban pályázhatok 

tehetségtámogatásért a 2017. szeptember - 2018. júniusi időszakra? A kutatás és 
az eredmények felhasználásának java ezután következik. 
 
A doktorjelölti státusz lehetőséget ad a pályázat benyújtására. Az ösztöndíj 
bizottság az elvégzett munkát, az eddigi CT támogatást és a rövid- és hosszú távú 
munkaterveket, a szakmai előrehaladást és az ajánlást értékeli a státusszal 
egybevetve. 
 

6. Rigorózus doktori képzésre járok Szlovákiában. Ilyen jogviszonnyal is 
pályázhatok?  
 
Igen, a Szlovákiában jogviszonynak számító, ún. rigurózus PhD-val is 
benyújthatja pályázatát. 
 



7. Jelenleg Erdélyben történelemtanárként oktatok (5-8. osztályosokat) és 
jövőre (2018-2019-es tanév) szeretnék doktori iskolába jelentkezni. Idén az 
Önök által meghirdetett pályázati felhívás benyújtására a jogosultak körébe 

tartozok-e vagy sem? 
 
Ha Ön jelen pillanatban nem egy doktori iskola hallgatója, vagy nem 2017 

őszétől lesz az, akkor sajnos nem jelentkezhet erre a felhívásra. A CT-be idén 
is csak olyan oktatók jelentkezhetnek, akiknek már megvan a doktori iskolájuk, de 
még nem szerezték meg a fokozatot és ehhez még esetleg egy tanévnyi idő 
szükséges. Amennyiben jövőre felveszik egy doktori iskolába, akkor érdemes 
pályáznia. 
 
8. Élvezünk valamilyen szintű kontinuitást a régi CT rendszer kollégistáiként? 

Pl. lehet a tutor ugyanaz, a feltételek hasonlóak stb.? 
 
A már egyszer felvételt nyert CT-seknek is be kell nyújtaniuk pályázatukat, 
mégpedig az új kiírásnak megfelelően, minden melléklettel együtt. A tutor 
természetesen maradhat ugyanaz, a pályázatban érdemes 2-3 mondat erejéig 
kitérni erre is. Az ösztöndíjbizottság az értékeléskor az eddigi munkát és haladást is 
megvizsgálja. Az új CT tagság semmiképpen nem ab ovo biztosított a pályázat 

benyújtásával, ha ezt érti kontinuitás alatt. 
 
9. Pályázhatok, ha én Magyarországon végzem doktori tanulmányaimat, de 

erdélyi vagyok? Szükséges munkaviszony egy erdélyi intézménnyel? Befogadó 
nyilatkozat is megfelel e célnak? 

 
Magyarországi intézményben végzett PhD képzés nem akadály, de a pályázathoz 

mindenképpen szükséges egy otthoni szakembertől ajánlás, amiből kiderül, 
hogy Ön a doktori végeztével a saját országában hogyan és milyen esélyekkel 
tud beintegrálódni az ottani akadémiai/iskolai szférába, és ezért esetleg már 
most milyen lépéseket tud vagy kell tennie. Munkaviszony erdélyi intézménnyel 
nem szükséges, a befogadó nyilatkozaton nem tudom, mit ért pontosan, 

annak mi lenne a tartalma? Az általun kért ajánlásról írna? 
 

 
10. Egy mentor/tutor hány diákot mentorálhat? 
 
Egy tutor bárhány CT-s diákot mentorálhat, de szándékaink szerint alapvetően 
csak egy diákot. Kivételes esetben, ha ezt az adott szakma/kutatási téma 

sajátossága megkívánja, a kuratórium engedélyezi,hogy két diák után kaphassa 
meg a támogatást a tutor. 
 

11. Nem találtam információt a tutor nemzetiségére, anyanyelvére 
vonatkozóan. Az én tutorom országombeli (Románia), román nemzetiségű, 

anyanyelvű egyetemi oktató, témában elismert szakember. Az lenne a kérdésem, 
hogy mennyire jelent ez akadályt? 
 
Akadályt semmiképpen nem jelent, az elvárás az, hogy segítse Önt az 
akadémiai pályáján és az abban való megmaradásban. A pályázatban 
mindenképpen érdemes bővebben kifejteni, hogy miért Önök dolgoznak együtt és 
nem egy magyar anyanyelvű szakember. 
 



12. A munkaterv 2017 szeptember-2018 januári időszakot kell felölelje. Ezután 
a 2. félévre is kell majd külön munkatervet írni, vagy ez lesz az egyetlen 
megírandó munkaterv? 

 
A mostani pályázati körben benyújtott, I. félévre szóló munkaterv teljesülését fogjuk 
megvizsgálni az Önök és tutoruk által készített beszámolót értékelve az I. félév végén. 
Amennyiben a vállalt feladatok teljesülnek, a folytatás a II. félévben biztosított. A II. 
félévre új munkatervet kell készíteni és júniusban ennek teljesüléséről kell 

beszámolni. 
 


