
A Fiatal Kutatói Program 6 jelentkezők kiválasztása 
 

1.1. Jelentkezők 

A mentori fiókban csak azon fiatal kutató jelöltek jelentkezései láthatóak, amelyek a jelentkezők által 

véglegesítésre kerültek és a mentor által interjúra behívhatók.  

A mentor számára azon jelentkezések tekinthetőek meg, melyeken a (bejelentkezett) mentor témáját 

elsőként jelölték meg, vagy az előtte lévő mentor(ok) olyan státuszt állított(ak) be, mely lehetővé teszi 

a jelentkező behívását. Azon jelentkezők, melyeket az első (maximum három) téma vezetője elutasított, 

minden mentor számára elérhetővé válnak. 

A mentorok a jelentkezők listáját a bal oldali menüben a „Jelentkezők” fülre kattintva érik el.  

A lista 5 adatot tartalmaz: 

1. megnézte-e a jelentkező adatait  

 zárt boríték; ha még nem nézte meg, 

 nyitott boríték; ha már megnézte. 

2. az elbírálás státusza két részre osztva: 

o globális státusz 

 - a jelölt behívható 

 - a jelölt jelenleg nem behívható 

 - más mentor már felvételre jelölte 

 - a jelölt visszalépett 

 

o az adott mentorra vonatkozó státusz 

 - új jelentkező 

 - várólistára helyezett jelentkező 

  - jelölt elutasítva 

 - interjúra behívandó/behívva a jelentkező 

 - felvett jelentkező 

 - jelölt visszalépett 

3. a jelentkező neve; 

4. téma (vagy témák), amelyekre a mentorhoz jelentkezett; 

5. a jelentkező hányadik helyen jelölte meg az adott kutatási témát. 
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1.1.1. Jelentkezők megtekintése 

A jelentkező nevére, vagy a státusz ikonra kattintva érhetőek el a jelentkezés során megadott adatok.  

Ezek a következőek: 

 Személyes adatok 

 Tanulmányi adatok 

 Szakmai tapasztatok 

 Nyelvismeretek 

 Személyes készségek 

 Preferált témák 

Visszalépni a listához a ≪ Vissza gomb megnyomásával (a jelentkező adatai felett), a böngésző 

visszalépés gombjával, vagy a bal oldali menü „Jelentkezők” pontjának kiválasztásával lehet. 

 

1.1.2. Jelentkezők keresése 

A jelentkezők listája felett lehetőség van szűrő szempontok megadására, mint: olvasottsági státusz, 

elbírálás, téma és rangsor. 

Egyszerre több szűrőt is beállíthat, a lista minden beállított szűrőnek megfelelő jelentkezőket fogja 

megjeleníteni. 

1.1.3. Jelentkezők kezelése 

A jelentkezők részletes adatlapján (amilyet a névre kattintva értünk el) a felső sorban jelennek meg a 

jelentkezőhöz elérhető mentori funkciók. A következő opciók állnak a rendelkezésére: 

 Behívom:  interjúra behívva státuszba kerül a jelentkező (ekkor válnak láthatóvá a 

jelölt elérhetőségei) 

 Tartalék lista: „várólistán a jelentkező” státusz beállítása 

 Elvetem: a jelentkező elutasított státuszba kerül 

 

Lehetséges státuszok: 

 - új jelentkező 

A mentor a jelentkezés beérkezésétől számított 2 napig kizárólagosan dönthet, hogy a 

jelentkező milyen státuszba kerüljön. A 2 nap elteltével is látható lesz a mentor számára 

a jelentkező, ugyanakkor már a soron következő mentor számára is nyitottá válnak a 

jelentkező adatai. 

 - várólistán a jelentkező 

Ajánlott várólistára helyezni azokat a jelentkezéseket, amelyek nem teljes körűen 

felelnek meg a mentor számára. A várólistára helyezett jelentkezések a soron következő 

mentor számára nyitottá válnak. Amennyiben később sem jelentkezik alkalmasabb 

jelölt a mentor részére, akkor ebből a listából érdemes interjúra behívni jelentkezőt. 

  - elutasított jelentkező 



A jelentkező elutasításával a jelentkezés nyitottá válik a soron következő mentor 

részére. A későbbiekben is változtatható a státusz. 

 - interjúra behívva a jelentkező 

Amennyiben a jelentkezés alapján a fiatal kutató jelölt megfelel az elvárásoknak, akkor 

az „interjúra behívva” státusz megadásával megjelennek a jelentkező elérhetőségei, 

amelyeken a mentor közvetlenül eléri a jelentkezőt az interjú kezdeményezése céljából. 

Az „interjúra behívva” státusszal a mentornak újabb 2 nap áll rendelkezésére (például 

az interjú megszervezésére, lebonyolítására és a döntésre), mely idő alatt a többi mentor 

nem tudja behívni a jelentkezőt. 

A 2 napos határidő leteltével sem vesznek el a jelentkező adatai, azokat megtalálja 

fiókjában, így akár ezt követően is megtarthatja az interjút a mentor. 

Amennyiben a jelentkezővel megtörtént az interjú időpontjának egyeztetése, azt fel kell 

rögzíteni a fiókba. Az interjút követő 2. napig a mentor saját fiókjában összefoglalóan 

értékelnie kell az interjút, melyet kizárólag az adott mentor és a referensek látnak. 

Amennyiben egy jelentkező státusza „interjúra behívva” státuszra változik, akkor a 

soron következő mentornál (elérhetőségek nélkül) megjelenik a jelentkező felvételi 

információi, azonban csak tartalék listára vagy elvetés státuszba tudja helyezni. Az 

„interjúra behívva” státusz megadását követő 3. naptól válik elérhetővé a többi mentor 

számára a jelentkező elérhetősége, a megfelelő státusz megadását követően. 

 - felvett jelentkező 

Az interjút követően, amennyiben a mentor és fiatal kutató jelölt úgy dönt, hogy részt 

kívánnak venni, mint mentor-mentorált pár a programban, akkor státuszát a „felvett 

jelentkezők”-re kell állítani, ezzel lezárva a jelentkező kiválasztási folyamatát. 

 - visszalépett jelentkező 

Az adott mentortól a jelentkező visszalépett. 

1.1.4. Jelentkező interjú rögzítése 

Interjúra behívva státuszban aktívvá válik az Interjú részletei és értékelés >>  lehetőség. Ezen az oldalon 

lehet beállítani a jelölttel előre egyeztetett interjú idejét és helyét. Mivel a rögzített adatokról 

automatikus értesítő kerül kézbesítésre a jelölt számára, így múltbeli időpontot nem lehetséges megadni. 

Az interjú lejárta után a mentor köteles értékelni a jelöltet, megadva az interjú eredményét és 

tapasztalatait. Amennyiben a jelöltet felvételre javasolja, ki kell választania azt a témát, amire fel 

szeretné venni (ez a lépés még akkor is szükséges, ha a mentornak összesen csak egy meghirdetett témája 

van).  

 


