
Pályázati felhívás Rothschild posztdoktori pályázaton való indulásra 

ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék 
 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszéke pályázatot ír ki a 

Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe idei posztdoktori pályázatán való indulásra. 

 

Az európai hebraisztikai-judaisztikai kutatások kiemelt támogatója a Rothschild Foundation (Hanadiv) 

Europe. A posztdoktori pályázat kiírása megtalálható a következő oldalakon: 

https://rothschildfoundation.eu/grants/academic-jewish-studies/post-doctoral-fellowships/, 

https://rothschildfoundation.eu/wp-content/uploads/2017/12/Notes-of-Guidance-Post-Doctoral-

Fellowship-2018.pdf. A soron következő benyújtási határidő 2018. március 9-e. 

 

Egy intézmény egyetlen posztdoktori pályázatot nyújthat be. Ezért tanszékünk pályázatot ír ki annak 

érdekében, hogy kiválaszthassa azt a posztdoktor-jelöltet, akivel közösen a legesélyesebb pályázatot 

fogja tudni benyújtani. 

 

A tanszékünkhöz benyújtandó pályázatnak a következőket kell tartalmaznia: 

 

1. A kutatási tervet, angolul, max. 3000 szó terjedelemben, vagyis a „full research proposal” c. anyagot, 

ahogyan azt a Notes of guidance c. dokumentum előírja, legalább 90%-os készültségi állapotban. 

 

2. A posztdoktori jelölt angol nyelvű szakmai önéletrajzát, max. 5 oldal terjedelemben. 

 

3. A pályázatban megjelölendő két ajánló (referee) megnevezését. 

 

4. Egy rövid, magyar vagy angol nyelvű kísérőlevelet, amelyben a jelölt (1) bemutatja, hogy miért felel 

meg a Rothschild posztdoktori kiírás kritériumainak, és miért véli úgy, hogy eséllyel pályázhatja azt 

meg; (2) megmagyarázza, hogy miért választotta a tanszékünket, mit profitál a jelölt, a projekt és a 

tanszék az együttműködésből, ill. ezek az érvek milyen módon erősíthetik a pályázatot; (3) összefoglalja 

a Rothschild-pályázat benyújtásával kapcsolatos, a pályázót érintő egyéb teendőket (hiányzó 

dokumentumok begyűjtése, ajánlók felkérése, stb.); (4) nyilatkozik arról, hogy amennyiben a tanszék 

vele kívánja a posztdoktori pályázatot benyújtani, akkor február 26-a és a benyújtási határidő (március 

9-e) között maximálisan együttműködik az ELTE-vel a pályázat előkészítésében. 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kiírás szerint: “Post-doctoral candidates must either have received 

their doctoral degree no more than 5 years before the closing date of the current grant round, or they 

will submit their thesis within 6 months of the deadline for submission of applications, i.e. the end of 

July 2018. Additionally, Post-doctoral candidates must intend to remain in Europe after their Fellowship 

year, thereby continuing to strengthen the field of Jewish Studies here.” Továbbá: “Unless you have 

been otherwise advised by Foundation Staff, please do not resubmit a previously rejected application 

without making substantial changes to your proposal.” 

 

Az Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék a pályázatokat 2018. február 20-ig várja az aht@btk.elte.hu 

emailcímen. A sikeres pályázót február 25-ig értesítjük, hogy a pályázat véglegesítését közösen 

végezhessük. További információ ugyanezen a címen. 
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