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Naplózáró, Előrehaladási jelentés elkészítéséhez 
 

 

 

Az alábbi segédlet segítséget kíván nyújtani a Kutatói utánpótlást elősegítő Program 

1+2+3-ban résztvevő fiatal kutatók és mentorok számára a dokumentációs és 

beszámolási kötelezettségek rendszerezésében és értelmezésében. 

 

 

Kutatói utánpótlást elősegítő programok az alábbiak szerint indultak: 

 2013. évben a Program 1. 

 2014. évben a Program 2. 

 2015. évben a Program 3. 

 

A programok két periódusra oszthatóak: 

 1. periódus: 6 hónap; 

 2. periódus: lehetőség a fiatalok 2 és 3 éves továbbfoglalkoztatására. 

 

 

A) Programvázlat (Program 1+2+3) 

1. periódus ideje alatt: 

 a fiatal kutató foglalkoztatására vonatkozik, a 6 hónapra tervezett feladatait 

tartalmazza; 

 indító: mentor; 

 jóváhagyó: nincs; 

 határidő: a http://fiatalkutato.naik.hu honlapon*, a fiatal kutató munkába 

állását követő 5. munkanapig szükséges kitölteni. 

 

2. periódus ideje alatt: 

 nem kérünk. 

 

 

B) Napló (Program 1+2+3) 

1. periódus ideje alatt: 

 a fiatal kutató intézeten belüli/kívüli, folyamatban lévő/elvégzett feladatainak, 

esetlegesen elért eredményeinek bemutatására vonatkozik; 

 indító: fiatal kutató; 
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 jóváhagyó: mentor; 

 havi rendszerességgel, heti időszakokra lebontva; 

 határidő: a http://fiatalkutato.naik.hu honlapon*, az adott hónapot követő 5. 

munkanapig szükséges kitölteni, továbbá jóváhagyni; 

 a program szervezői csak azon naplókat látják, melyeket a mentor már 

jóváhagyott. 

 

2. periódus ideje alatt: 

 a fiatal kutató intézeten belüli/kívüli, folyamatban lévő/elvégzett feladatainak, 

esetlegesen elért eredményeinek bemutatására vonatkozik; 

 indító: fiatal kutató; 

 jóváhagyó: mentor; 

 havi rendszerességgel, nem szükséges heti időszakokra lebontani; 

 határidő: a http://fiatalkutato.naik.hu honlapon*, az adott hónapot követő 5. 

munkanapig szükséges kitölteni, továbbá jóváhagyni; 

 a program szervezői csak azon naplókat látják, melyeket a mentor már 

jóváhagyott. 

 

 

C) Szakmai beszámoló (Program 1+2+3) 

1. periódus ideje alatt: 

 az 1. periódus alatt elért eredményeket, elvégzett feladatokat, a mentor 

programról alkotott véleményét, tapasztalatait, észrevételeit, előnyeit, 

hátrányait, módosító javaslatait, valamint a fiatal kutató erősségeit, fejlesztendő 

szakmai képességeit szükséges magába foglalnia. Mindemellett javaslatot kell 

tartalmaznia a fiatal kutató továbbfoglalkoztatását illetően; 

 indító: mentor; 

 jóváhagyó: nincs; 

 határidő: a http://fiatalkutato.naik.hu honlapon*, a program végezte előtt 30 

nappal (5. hónap végén). 

 

2. periódus ideje alatt: 

 nem kérünk (helyette van az Előrehaladási jelentés). 

 

 

D) Naplózáró (Program 1+2+3) 

1. periódus ideje alatt: 

 az 1. periódus alatt a fiatal kutató programmal kapcsolatos saját véleményét, 

tapasztalatait, észrevételeit, előnyeit, hátrányait, illetve módosító javaslatait 

szükséges tartalmaznia; 

 indító: fiatal kutató; 

 jóváhagyó: nincs; 
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 határidő: a http://fiatalkutato.naik.hu honlapon*, az utolsó munkanapot 

követő 10. munkanapig. 

 

2. periódus ideje alatt: 

 nem kérünk. 

 

 

E) Előrehaladási jelentés (Program 1+2+3) 

1. periódus ideje alatt: 

 nem kérünk. 

 

2. periódus ideje alatt: 

 a 2. periódus alatt az eddig elvégzett/folyamatban lévő feladatokat, 

eredményeket, a mentor programról alkotott véleményét, tapasztalatait, 

észrevételeit, előnyeit, hátrányait, módosító javaslatait, valamint a fiatal kutató 

erősségeit, fejlesztendő szakmai képességeit szükséges magába foglalnia. 

Mindemellett javaslatot kell tartalmaznia a fiatal kutató továbbfoglalkoztatását 

illetően; 

 indító: mentor; 

 jóváhagyó: nincs; 

 határidő: a http://fiatalkutato.naik.hu honlapon*, a továbbfoglalkoztatást 

követően félévente. 

 

*** 

 

A Programvázlat, Napló, Szakmai beszámoló, Naplózáró, Előrehaladási jelentés 

tekintetében felmerült egyéb kérdéseiket az alábbi elérhetőségeken tehetik fel: 

 

 

Kapcsolattartók:  

 

Erdeiné Dr. habil Késmárki-Gally Szilvia NAIK utánpótlás referens 

galli.szilvia@gmgi.hu 

 

Ölvedi-Vázsonyi Melinda FM humánpolitikai és koordinációs referens 

melinda.olvedi-vazsonyi@fm.gov.hu 
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Folyamatábra 
 

 

 

 

Előrehaladási jelentés

Indító: mentor;

a továbbfoglalkoztatást követően félévente.

Napló

Indító: fiatal kutató, jóváhagyó: mentor;

az adott hónapot követő 5. munkanapig.

Naplózáró

Indító: fiatal kutató;

az utolsó munkanapot követő 10. munkanapig.

Szakmai beszámoló 

Indító: mentor; 

a program végezte előtt 30 nappal (5. hónap végén).

Napló

Indító: fiatal kutató, jóváhagyó: mentor;

az adott hónapot követő 5. munkanapig.

Programvázlat

Indító: mentor; 

a fiatal kutató munkába állását követő 5. munkanapig.


