
 

MTA Posztdoktori Kutatói Program 2013  

 Az akadémiai kutatóintézet-hálózat megújítási programjának újabb elemeként a teljes 
kutatói pályaív kiépülését szolgáló és a kutatócsoportok versenyképességét erősítő 
posztdoktori pályázatot hirdetett meg az MTA elnöke.  

A Posztdoktori Kutatói Program az egyik legfontosabb kutatói pályaszakasz eredményességét 
támogatja az MTA kutatóközpontjaiban és kutatóintézeteiben, valamint a magyarországi 
egyetemeken működő kutatócsoportjaiban. A magyar és külföldi kutatók számára 
meghirdetett posztdoktori pályázat a doktori fokozat megszerzése utáni tudományos 
témaválasztás és a kutatócsoportbeli témaintegráció sikerességét, a versenyképesség 
megalapozását és megtartását szolgálja a tudományos kiválóságok akadémiai intézményi 
bázisán. 

     A pályázat a perspektivikus kutatói pályaív tudatos építésével az akadémiai 
kutatóhálózatban foglalkoztatott friss diplomások (ún. "fiatal kutatók") és a Lendület-
pályázók közötti korosztályt célozza meg. A nyertes pályázó kutatási témáján olyan 
akadémiai kutatócsoportok tagjaként dolgozhat tovább, amelyekben szigorú 
teljesítménykövetelmények teremtenek hosszú távon is ígéretes tudományos kilátásokat. A 
határozott időre szóló posztdoktori szerződés keretében eldől, hogy a fokozatot szerzett fiatal 
megállja-e a helyét a kutatók között, tovább tudja-e építeni, meg tudja-e erősíteni saját és 
kutatócsoportja eredményes tudományos tevékenységét. Az akadémiai posztdoktori kutatói 
programban tehetséges külföldiek is lehetőséget kaphatnak arra, hogy magyarországi 
kutatócsoportban bontakoztassák ki képességeiket, tovább erősítve ezzel a hazai kutatóbázist. 

     A körülbelül ötven, havi bruttó 300 ezer forintos juttatással járó posztdoktori állást olyan 
kutatók kaphatják, akik 2010-ben vagy azt követően szereztek doktori (PhD vagy DLA), 
illetve azzal egyenértékű tudományos fokozatot, megfelelő kutatási tapasztalattal 
rendelkeznek, továbbá e pályázat keretében való foglalkoztatásuk kezdetekor nem töltik be a 
35. életévüket.  A 2013. május 31-ig benyújtandó pályázatokat az MTA elnöke által felállított 
bizottság bírálja el, a kiválasztás eredményéről 2013. augusztus 1-ig értesítik a befogadó 
intézmények vezetőit és a nyertes pályázókat, a jelentkezőknek pedig vállalniuk kell, hogy a 
pályázat elnyerése esetén posztdoktori foglalkoztatásukat 2013 szeptemberében elkezdik. 

   A "postdoc"-ok számára a program megfelelő felkészülési időszakot jelenthet az Európai 
Unió kiválósági pályázataira, és a hazai Lendület-pályázat elnyeréséhez is. A pályázatok 
nyerteseinek legeredményesebbjeitől a kutatói közösség elvárja, hogy a posztdoktori időszak 
végén sikerrel vegyenek részt a hazai és nemzetközi kiválósági megmérettetésekben. 
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