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A projekt átfogó célja „A társadalomtudományi képzési terület kutatási, fejlesztési és innovációs
potenciáljának, illetve eredményességének javítása a Budapesti Corvinus Egyetem, a Debreceni
Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem Doktori Iskoláinak
fejlesztésén és a magasan képzett, kutatói kompetenciákkal felvértezett, produktív tudományoskutatói utánpótlás biztosításán keresztül”.
A projekt átfogó célja három további fejlesztési célra tagolódik, amelyek a következők:
A, Doktori Iskolákban a fokozatszerzések számának és a tudományos teljesítménynek a növelése,
továbbá a kutatói utánpótlás szakmai felkészítése
B, A tudományos-kutatói utánpótlás biztosítása és a doktori programok létszámnövelése érdekében
a tehetséges hallgatók tudományos tevékenységeinek támogatása
C, A kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése céljából a kutatói közegek
fejlesztése és a kapcsolatháló bővítése.
A közvetlen célcsoportok közé tartoznak a felsőoktatásban résztvevő hallgatók mellett a
doktoranduszok és a doktorjelöltek is. Náluk szükséges nem csupán az oktatási, de a kutatási
tevékenységük támogatása is, azon személyek esetében, akik tehetségükkel kitűnnek. A már
végzett hallgatók, valamint fokozattal rendelkező kutatók nem tartoznak jelen támogatási szisztéma
keretei közé. Az ennek során a tehetséggondozási rendszerbe bekerült személyek a
többlettevékenységük révén tartoznak ebbe a célcsoportba.
A közvetett célcsoportok közé – az előbbivel ellentétben – már a társadalom szélesebb rétegei
tartoznak, így többek között a felsőoktatási intézmények tudomány- és kultúraközvetítő
tevékenységének befogadó közege, a tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő, szemléletformáló
szolgáltatások célközönsége.

1. oldal (összes: 2)

EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007
Published at Pécsi Tudományegyetem (https://pii.pte.hu)

Menedzser: Tóth-Ráth Zsuzsa [3]
Archív:

Forrás webcím: https://pii.pte.hu/efop-363-vekop-16-2017-00007
Hivatkozások
[1] https://pii.pte.hu/tamogato-alap/esza
[2] mailto:rath.zsuzsanna@pte.hu
[3] https://pii.pte.hu/menedzser/toth-rath-zsuzsa

2. oldal (összes: 2)

