A Doktoranduszok Országos Szövetségének felhívása a Roska Tamás Előadás
pályázóinak adható szervezeti ajánlásról

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (a továbbiakban: OTDT) által 2018. június 18-án
alapított Roska Tamás Előadás1 díj elnyerésének, az előadó kiválasztásának feltételei között
szerepel a Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) elnökének
szöveges ajánlása, így a szervezetnek lehetősége nyílt minden évben szekciónként egy jelöltet
támogatni az elismerés elnyerésében.
A DOSZ elnöke által OTDT szekciónként egy, tehát összesen tizenhat jelölt támogatható.

A pályázati anyag tartalma a következő:
1) Minden, szakmailag releváns dokumentum, igazolás, pl.:
 szakmai önéletrajz;
 publikációs jegyzék;
 szakmai elismerések, oklevelek és díjak;
 sikeres pályázati eredmények;
 tudománynépszerűsítő tevékenység.
2) Minden olyan dokumentum, amely az ajánlás megszerzésénél előnyt jelenthet a pályázó
számára, különös tekintettel az érdekképviseleti tevékenységekre, pl.:
 adott Tudományos Osztály elnökének igazolása a pályázó tudományos osztályban
betöltött pozíciójáról, elvégzett munkájáról;


a DOSZ érintett Bizottságának elnöke által kiállított igazolás a jelölt Bizottságban
végzett munkájáról;



igazolás Etikai Bizottsági tagságról;



adott felsőoktatási intézmény Doktorandusz Önkormányzatának elnöke által
kiállított igazolás az önkormányzatban végzett tevékenységről;


amennyiben a pályázó az érintett Doktorandusz Önkormányzat elnöke,
tevékenységéről
a
felsőoktatási
intézmény
rektora,
tudományos
rektorhelyettese adhat igazolást, vagy megbízólevelének beolvasott példánya is
megfelel igazolásként

1 http://otdt.hu/upload/files/1530601961_RoskaTamasEloadas_alapito_okirat_20180618.pdf
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Tavaszi Szél Konferencia szekció előadói díj;
DOSZ nagyrendezvényének szervezésében, lebonyolításában vállalt szerep
megjelölése.

3) Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázat tartalmát a DOSZ elnöksége, titkársága és a
pályázatok bírálatával megbízott személyek megismerhetik és a bírálati eredmények
megküldését követő 30 napig digitálisan tárolhatják.
Az ajánlásokat, az OTDT pályázati kiírásában foglalt határidő figyelembevételével, 2020.
szeptember 13-ig, elektronikusan, a pályázati anyagokat mellékelve (a dokumentumokat
szkennelve) az elnok@dosz.hu, az iroda@dosz.hu és az fb@dosz.hu e-mail címekre elküldve
lehet igényelni.

A beérkezett kérelmeket a DOSZ elnöke, illetve az elnök által megbízott személyekből álló
bizottság bírálja el, minden érintettet legkésőbb 2020. szeptember 20-ig értesítve a döntésről.

Budapest, 2020. július 15.
Csonka Diána
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