
Segédlet - Mentori jelentkezéshez 

KUEP Program 5. 

 

 

A következőkben röviden – a belső felületről készített képekkel – ismertetésre kerül az 

informatikai rendszer, mely segít a gördülékenyebb jelentkezésben. 

Talán az egyik legfontosabb amit tudnia kell, hogy a rendszer 10 percenként kilépteti, 

amennyiben nem menti munkáját, ezért a folyamatos mentést javasoljuk! Amennyiben 

folyamatosan ment, akkor bármikor megszakíthatja munkáját, ismételt belépést 

követően az adatok módosíthatóvá válnak! Az „Jelentkezés beküldésével” a jelentkezési 

lapja az értékelőknél megjelenítésre és így értékelhetővé válik! Beküldést követően nem 

tud további módosítást végezni. 

Mentori jelentkezés folyamata: 

 Amennyiben még nem rendelkezik a Kutatói utánpótlást elősegítő program 

(KUEP) informatikai felületében saját felülettel, akkor kérjük a „Bejelentkezés” 

menüre kattintva, a „Regisztráció” feliratra nyomva regisztráljon 

rendszerünkbe. Kérjük regisztrációkor a hivatalos, központi 

levelezőrendszerbeli e-mail címét adja meg. 

 



 Felhasználónevével és jelszavával lépjen be a KUEP belső informatikai 

felületére, majd kattintson a „Jelentkezések” menüponton belül a „Mentori 

jelentkezés” szövegre. 

 

 

 A „Mentori jelentkezés”-re kattintva az alábbi oldal jelenik meg. Kérjük töltse ki 

az itt található kérdéseket! 



 

 Az oldal közepén találja az „új téma hozzáadása” gombot, melyre kattintva a 

Programban meghirdetendő témákat adhatja meg (minimum 1-et, maximum 

3-at). 

 

 



 Kérjük a megadott karakterszámoknak megfelelően töltse ki a kutatási témára 

vonatkozó kérdéseket. (cím: max. 150 karakter, kifejtős kérdések: max. 600 

karakter) 

Jelentkezők kiválasztásánál figyelembe vett tényezőknél, kérjük azokat a 

kritériumokat adja meg, amelyek feltétlenül szükséges, a pozíció 

betöltéséhez (pl. aktív középfokú angol nyelvtudás). Külön felhívva rá a 

figyelmet, megjelölhetőek azok a tényezők is, melyek előnyt jelenthetnek a 

kiválasztásnál (pl. OTDK-n való részvétel releváns témában). 

A szakterületnél válassza ki azt, amely alatt szeretné, ha a honlapon megjelenne 

az Ön által meghirdetendő kutatási téma. 

Telephelynek azt adja meg, ahol a fiatal kutatónak kell dolgoznia. Több 

telephely esetén azt, ahol a legtöbbet kell tartózkodnia a fiatal kutatónak. 

Kérjük adja meg, hogy mely (felsőoktatási intézmény és) doktori iskolában 

várható az, hogy az Ön által megadott témával, a fiatal kutató meg tudja 

kezdeni doktori tanulmányait. Jelenleg a felsőoktatási intézmények kerültek a 

rendszerben legördülő listán megjelenítésre, így várhatóan a doktori iskola nevét 

Önnek kell felrögzítenie az erre alkalmas nyomógomb segítségével. A rendszer 

nem tudja véglegesíteni jelentkezését ezen kérdés megválaszolása nélkül! 

A kutatási téma státusza legyen mindig aktív. 
 

 Az Alapadatok oldalon Téma módosítása gomb ( ) megnyomása nem jár 

automatikus mentéssel!  



 
 

 Kérjük a Kapcsolata Doktori iskolákkal oldalon adja meg, hogy a témákhoz 

kapcsolódó felsőoktatási intézménnyel/intézményekkel milyen kapcsolata 

van (pl. oktat az intézményben, konzulensi feladatokat lát el). Kérjük emelje ki, 

ha az adott doktori iskolában aktív szerepet vállal. 

 A következő oldalon egy esettanulmányt illetve a hozzá kapcsolódó később 

megválaszolandó kérdéseket találja. Ezt ctrl+p nyomógombbal nyomtathatja, 

ha a válaszok megadása előtt többször elolvasná. 

 A következő 4 oldalon az egyes csoportok válaszait találja, illetve a hozzá 

kapcsolódó 3-3 kérdést melyre várjuk válaszait. Tehát nem ugyanazok a 

szövegek jönnek többször elő! Kérjük, hogy a hasonlóság ne tévessze meg! 

 A négy csoporthoz tartozó kérdések megválaszolását követően 2 nyilatkozat 

jelenik meg, melynek elfogadásával (pipálásával) és a jelentkezési anyag 

elküldésével „Jelentkezés beküldése” gombra kattintva az értékelők 

megkapják az anyagát. 



 

 A beküldött jelentkezési anyagát a „Jelentkezéseim” menüpontban 

tekintheti meg. Módosítani kizárólag a témát lehet (elsősorban elütések 

korrigálására engedélyezzük), amíg igazgatója nem bírálta el jelentkezési 

anyagát. 

 

 

 A kiválasztásra került mentorokat, a pozitív mentor listát várhatóan 2017. 

szeptember 7-én a fiatalkutato.naik.hu oldalon tesszük közzé az esti 

órákban. A mentorok listája ABC sorrendben kerülnek megjelenítésre. 

 

Sok sikert kívánunk jelentkezéséhez! 


