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Egyetemi Publikációs Nívódíj 2015. évi 

Pályázati Felhívása 
 

Az Egyetem Szenátusának Sz/72-73/1995-96. számú határozata, valamint a Széchenyi István 

Egyetem Középtávú Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégiája (elfogadva 2010. november 3.) 

szerint a rektor díjazni kívánja az oktatók/kutatók kiemelkedő publikációs tevékenységét a 

normatív kutatásfinanszírozási keret terhére.  
 

Jutalomban részesülhet az előző tanévben (2014. szeptember 1.- 2015. augusztus 31.) megjelent 

lektorált közlemények szerzőinek egy-egy publikációja, illetve alkotások az alábbi három 

kategóriában:  

(1) Referált, ill. impakt faktoros, nemzetközi publikációs adatbázisban szereplő folyóiratcikk; 

társadalomtudományi területen az MTA rangsorolása szerinti „A” vagy „B” kategóriás 

folyóiratban megjelent cikk; új zenemű elismert kiadó által nyomtatásban megjelentetett 

kottája.  

(2) Tudományos monográfia; önálló hangfelvétel CD-je.  

(3) Független, anonim bírálók által lektorált, nyomtatásban megjelent hazai vagy nemzetközi 

konferenciacikk; tudományos témájú gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány.  

 

Pályázni kategóriánként egy művel lehet. A társszerzővel készült publikációnál meg kell jelölni, 

hogy ki (kik) nyújtják be a pályázatot. Az adott év pályadíj nyertesi ismételten csak a harmadik 

évben pályázhatnak ugyanabban a kategóriában.  
 

A beadott anyagok közül kategóriánként egy-egy Egyetemi Publikációs Nívódíjban részesül az a 

munka, amelyet szakmailag legmagasabb színvonalúnak ítélnek a Tanács tagjai. A pályadíjak a 

Magyar Tudomány Ünnepe egyetemi központi ünnepségének keretében kerülnek átadásra. 
 

Évente kategóriánként egy publikáció részesülhet Nívódíjban, de nem feltétlenül szükséges 

minden évben minden kategóriában díjat kiadni. 
 

Pályázni olyan publikációkkal lehet, amelynek szerzői az egyetem főállású oktatói, kutatói, 

továbbá olyan, az egyetemmel más jogviszonyban (pl.: részfoglalkozású, doktorandusz) álló 

személyek, akik a publikációban munkahelyükként a Széchenyi István Egyetemet tüntették fel. 

Amennyiben a publikáción nem szerepel a szerző munkahelye, a pályázat formahibásnak 

tekintendő és azt a Tanács értékelés nélkül visszaküldi a pályázónak.  
 

A pályázatok Rákli-Szabados Eszter tudományos titkárnál nyújthatóak be (Igazgatási 

épület 209., szabados@sze.hu). A nyomtatott formában, aláírással ellátott pályázati adatlap 

mellé publikációjuk másolatát is kérjük eljuttatni a tudományos titkárhoz, illetve kérjük a 

publikációt CD-n mellékelve, vagy elektronikus formában is megküldeni a szabados@sze.hu 

e-mail címre. 

 

A pályázatok beadási határideje 2015. október 9. (péntek) 

 

A Nívódíj odaítélésére az Egyetemi Tudományos Tanács tesz javaslatot a rektornak. 

 

2015. szeptember 22. 
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