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MELLÉKLET 

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet által magyarországi 

felsőoktatási nappali munkarendű képzésre jelentkezett és a felsőoktatási intézmény 

rangsorolása alapján költségtérítéses PhD/DLA képzésre besorolt horvát állampolgárságú, 

magyar nemzetiségű hallgatók számára a 2015/2016-os tanévre magyar állami ösztöndíjjal 

támogatott doktori képzésben történő részvételre meghirdetett pályázathoz, a pályázati 

adatlapok 8. pontjához  
 

Iktatási szám: 

8. Publikációs és egyéb tudományos vagy művészeti tevékenység jegyzéke, melyhez csatolni kell 

 a 10 oldal, vagy annál rövidebb terjedelmű publikációk (szakszövegek fordításai, ill. a kötet- vagy 
folyóirat-szerkesztések) esetében a publikációk (fordítások, illetve szerkesztett művek) egészének 

fénymásolatával – e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a publikációt tartalmazó eredeti 

kiadvány bemutatása a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége Központi Irodája 

munkatársának vagy a mellékleten fel kell tüntetni, hogy a kiadvány mely szülőföldi vagy 

magyarországi közgyűjteményben (könyvtárban stb.) található meg, 

 a 10 oldalnál hosszabb terjedelmű publikációk (szakszövegek fordításai, ill. a kötet- vagy folyóirat-

szerkesztések) esetében a publikációk (fordítások, illetve szerkesztett művek) első oldalának és a 

kiadvány címoldalának, tartalomjegyzékének fénymásolatával – e publikációk tekintetében minden 

esetben kötelező a publikációt tartalmazó eredeti kiadvány bemutatása a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közössége Központi Irodája munkatársának vagy a mellékleten fel kell tüntetni, hogy a 

kiadvány mely szülőföldi vagy magyarországi közgyűjteményben (könyvtárban stb.) található meg, 
 megjelentetés alatt álló publikációk (szakfordítások, ill. szerkesztések) esetében a fénymásolathoz a 

kiadó (szaklap) igazolását is csatolni kell a tervezett megjelentetésről, melynek tartalmaznia kell a 

megjelenés várható időpontját is – e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a mellékleten 

feltüntetni a kiadó pontos címét, a kiadó vezető képviselőjének/munkatársának telefonos és elektronikus 

levelezési elérhetőségét, 

 a konferencia-részvétel (TDK, szakmai konferencia) esetében a meghívó, ill. az ott elért helyezést 

bizonyító oklevél fénymásolatának, vagy a részvételt hitelt érdemlően igazoló bármely dokumentumnak 

a csatolásával,  

 DLA képzés esetén csatolni kell a művészeti (alkotó) tevékenységet (kiállítások, hangversenyek, 

művészeti előadások stb.) hitelt érdemlően igazoló dokumentumokat (ha minősített /zsűrizett/ az 

esemény, akkor az elért helyezést /minősítést/ bizonyító oklevél fénymásolatát is csatolni kell); 

 
8.1. Szakkönyv, monográfia  

Címe  

 

 

 

Típusa  Részvétel jellege1  

Kiadó  Kiadás éve  

Címe  

 
 

 

Típusa  Részvétel jellege  

Kiadó  Kiadás éve  

Fellelhető2:  

 
1
 Egyedüli szerző vagy társszerző. 

2 Azon közgyűjtemény (könyvtár stb.) neve, címe, telefonszáma, ahol a publikáció megtalálható 

 

8.2. Egyetemi jegyzet, oktatási segédlet  

Címe  
 

 

 

Típusa  Részvétel jellege1  

Kiadó  Kiadás éve  
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Címe  

 

 

 

Típusa  Részvétel jellege  

Kiadó  Kiadás éve  

Fellelhető2:  

 
1
 Egyedüli szerző vagy társszerző. 

2 Azon közgyűjtemény (könyvtár stb.) neve, címe, telefonszáma, ahol a publikáció megtalálható 

 

 

 

8.3. Külföldi referált szakfolyóiratokban, konferenciakötetekben megjelent munka  

Címe  

 

 

 

Típusa  Részvétel jellege1  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

Fellelhető2  

 

Címe  

 
 

 

Típusa  Részvétel jellege1  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

Fellelhető2  

 
1
 Egyedüli szerző vagy társszerző. 

2 Azon közgyűjtemény (könyvtár stb.) neve, címe, telefonszáma, ahol a publikáció megtalálható 

 

 

 

8.4. Belföldi vagy magyarországi referált szakfolyóiratokban, konferenciakötetekben megjelent munka 

Címe  

 

 
 

Típusa  Részvétel jellege1  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

Fellelhető2  

 

Címe  

 

 

 

Típusa  Részvétel jellege1  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

Fellelhető2  

 
1
 Egyedüli szerző vagy társszerző. 

2 Azon közgyűjtemény (könyvtár stb.) neve, címe, telefonszáma, ahol a publikáció megtalálható 
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8.5. Szakfolyóiratokban megjelent recenzió  

Címe  

 

 

 

Típusa  Részvétel jellege1  

Folyóirat címe  Lapszám  

Kiadó  Kiadás éve  

Fellelhető2  

 

Címe  

 

 

 

Típusa  Részvétel jellege1  

Folyóirat címe  Lapszám  

Kiadó  Kiadás éve  

Fellelhető2  

 
1
 Egyedüli szerző vagy társszerző. 

2 Azon közgyűjtemény (könyvtár stb.) neve, címe, telefonszáma, ahol a publikáció megtalálható 

 

 

 

8.6. Szakszövegek fordítása  

A szöveg címe  

 

 

 

A kiadvány típusa1  Részvétel jellege2  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

Fellelhető3  

 

A szöveg címe  
 

 

 

A kiadvány típusa1  Részvétel jellege2  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

Fellelhető3  

 

 1 
Szakfolyóirat, tanulmánykötet vagy teljes szakkönyv 

 2 Egyéni vagy társszerzős 
3 Azon közgyűjtemény (könyvtár stb.) neve, címe, telefonszáma, ahol a publikáció megtalálható 
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8.7. Szakfolyóirat vagy tanulmánykötet szerkesztése  

A folyóirat vagy kötet címe  

 

 

 

A kiadvány típusa1  Részvétel jellege2  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

Fellelhető3  

 

A folyóirat vagy kötet címe  

 

 

 

A kiadvány típusa  Részvétel jellege  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

Fellelhető3  

 

 1 Szakfolyóirat vagy tanulmánykötet 

 2 egyéni vagy társszerkesztő 
3 Azon közgyűjtemény (könyvtár stb.) neve, címe, telefonszáma, ahol a publikáció megtalálható 

 

 

8.8. Tudományos konferenciákon, tanulmányi vetélkedőkön való részvétel  

Előadás címe   

 

 

 

Típusa  Részvétel jellege  

Konf./ vetélkedő neve  Helyezés  

Szervező  Időpont  

Előadás címe   

 

 

 

Típusa  Részvétel jellege  

Konf./ vetélkedő neve  Helyezés  

Szervező  Időpont  

 
 

8.9. Tudományos/művészeti projektekben való részvétel (művészek esetében kiállítások, 

hangversenyek, művészeti előadások stb.) 

Téma  

Támogató/megbízó  Összeg  

Futamidő  Befejezés időpontja  

Eredmény  

Részvétel jellege  Témavezető  

Saját szerepe, 

tevékenysége 
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8.9. Tudományos/művészeti projektekben való részvétel (művészek esetében kiállítások, 

hangversenyek, művészeti előadások stb.) - folytatás 

Téma  

Támogató/megbízó  Összeg  

Futamidő  Befejezés időpontja  

Eredmény  

Részvétel jellege  Témavezető  

Saját szerepe, 

tevékenysége 
 

 

(Szükség esetén a jegyzék a megadott formátumban külön lapon folytatható!) 

 
 

 

 

Dátum: ……………., 2015. ………………… „          ” ……………………………….. 

 a pályázó aláírása 

 


