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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Horizon 2020 Differences – Artistic Research in the European Union című kutatási projekt –
felhívást tesz közre ösztöndíj pályázat elnyerésére.
A Magyar Képzőművészeti Egyetem Horizon 2020 Differences kutatócsoport ösztöndíj pályázatot
hirdet doktori képzésben résztvevő egyetemi hallgatók számára művészeti kutatás témakörben. Az
ösztöndíjas a nemzetközi partnerintézményekkel együttműködésben a hazai H2020 kutatócsoport
munkájában vesz részt.
Az ösztöndíjat elnyerő hallgató feladatai közé tartozik:
-

Nemzetközi (elsősorban európai) művészeti egyetemek doktori képzéseinek feltérképezése,
anyaggyűjtés, kiadványok bibliográfiai adatainak összegyűjtése a művészeti kutatás témában.

-

Az MKE-n végzett művészeti kutatás témájához kapcsolódó anyagok összegyűjtése,
rendszerezése és hozzáférhetővé tétele.

-

Egyénileg kialakított szempont szerinti összegzés a DI oktatók és hallgatók művészeti
kutatással kapcsolatos elképzeléseiről.

-

Nemzetközi művészeti gyakorlatok feltérképezése közösen meghatározott szempontok alapján
a művészeti kutatás témában.

-

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájához tartozó korábbi művészeti kutatási
projektek összegyűjtése és rendszerezése.

Elvárás:
- önállóan végzett kutatás
- angol nyelvtudás
- havi rendszerességgel írásban elkészített angol nyelvű beszámoló
- részvétel a rendszeres hazai és nemzetközi (online) megbeszéléseken
Az ösztöndíj időtartama: 6 hónap (2021. július 1-től december 31-ig)
Az ösztöndíj további 6 hónapos időtartamra meghosszabbítható, amely az első szakaszban elvégzett
kutatás, és a leadott beszámoló alapján történik.
A pályázati anyag elbírálását követően két doktorandusz hallgató részesül havi bruttó 120.000 Ft/ fő
ösztöndíjban.
A jelentkezés feltétele: egyetemi hallgatói jogviszony
A pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:
- magyar és angol nyelvű motivációs levél (maximum 3000 karakter szóközzel), amely a
hallgató művészeti kutatással kapcsolatos érdeklődését, esetleg ismereteit mutatja be.
- önéletrajz
- porfólió
A jelentkezés módja és határideje:
2021. június 25. 16:00
A pályázati anyagot Albert Ádám kutatásvezetőnek kell elküldeni a következő címre:
albert.eu4art@mke.hu
A H2020 pályázatról és a kutatásról Albert Ádámnál a fenti e-mail címen lehet érdeklődni.
Budapest, 2021. június 3.
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