Kutatási lehetőségek kutatók számára
– a szenvedélyes emberek ösztönzésére!
Aknázza ki kutatási potenciálját!
Ön ambiciózus kutató, aki szeretné látókörét szélesíteni, és szakterületének legjobbjaival
együtt dolgozni a világ bármely részén?
Esetleg áttérne más ágazatra, új szakismereteket szerezne, illetve munkamódszereket
ismerne meg?
Bármi is az álma, amennyiben szenvedélyes kutató, és lelkesedik a természettudományi,
társadalomtudományi vagy gazdasági és humántudományi projektekre vonatkozó kreatív
ötletek iránt, akkor az EU Marie Curie-cselekvései önre várnak!
Versenyképes fizetés egyéb juttatásokkal
A Marie Curie-cselekvések egyik legfőbb vonzerejét a versenyképes fizetés jelenti, amely
a kutatói pályafutást a többi szakmával versenyképes szintre helyezi. A nyújtott
támogatás azonban ennél többet is jelent, kíméli a munkaadók költségeit (például
társadalombiztosítási befizetések) sőt, még a karrierfejlesztés költségeihez is hozzájárul
(nyelvtanfolyam, vezetői tanfolyam, esetleg új öltöny vásárlása fontos állásinterjúhoz).
Bármikor
Több finanszírozási program esetén a kutatóknak meg kell várniuk az álmaikhoz illő
pályázati felhívások meghirdetését, a Marie Curie-cselekvések keretében mindig vannak
olyan elérhető pályázati felhívások, melyeket a kutatók felhasználhatnak pályafutásuk
következő lépcsőfokaként. A lehetőségeket az Európai Bizottság nem közvetlenül
biztosítja. Különféle szakterületeken folyamatosan alakulnak EU által finanszírozott
egyetemi, kutatóközponti hálózatok és ipari partnerségek, amelyeknek céljuk, hogy
oktatási és karrierfejlesztési programokat állítsanak fel, és élénkítsék a tudásátadást.
Ezek a hálózatok rendszeresen hirdetnek üres állásokat az Európai Kutatói Mobilitási
Portálon: www.ec.europa.eu/eracareers
Bárhol
A kutatók Európa-szerte sokféle ágazatban dolgoznak: egyetemeken, az iparban, kis- és
középvállalkozásoknál, valamint civil szervezeteknél. A kutatói csoportok közti
kapcsolatok fejlesztése létfontosságú, ha Európa a kutatás élén akar maradni, ebből
kifolyólag léteznek kimondottan az ágazatok (pl. ipar és egyetem) közötti
együttműködési kezdeményezések támogatására létrehozott Marie Curie-cselekvések. A
vállalatoknak előnyük származik a Marie Curie-ösztöndíjasok fogadásából, mivel az adott
szakterület kiválóságai dolgoznak nekik. Az ágazatközi cserékben viszont nem csak nagy
vállalatok vehetnek részt. A Marie Curie-cselekvési rendszerek egyik célja, hogy
enyhítsék a kkv-k adminisztrációs terheit, és többletfinanszírozásban részesíthessék a
programban részt vevő kkv-kat.
Bárhová
A Marie Curie-cselekvések által valóban öné a világ. Marie Curie ösztöndíjjal a világon
bárhová mehet, lehetősége van arra, hogy szakterülete legjobbjaitól tanulhasson, és
megtapasztalhassa, más országokban hogyan folyik a kutatás.
Látókörszélesítés
Külföldön élve megismerhet más kultúrákat és munkamódszereket. Életre szóló
barátságok szövődnek, melyek gyakran jövőbeni tudományos hálózatokat alapoznak
meg, és ami még többet jelent, mindezeket az előnyöket nem csak a Marie Curieösztöndíjasok élvezik. A fogadó intézmény számára is előnyös, mert a helyi kutatók
általában ugyanolyan szívesen tanulnak a vendégtől, mint a vendég tőlük.

Házhoz érkező segítség
A Marie Curie-cselekvések egyrészt hozzásegítik a kutatókat, hogy álláshoz jussanak az
EU-n kívül, másrészt Európába történő visszatérésükhöz is segítséget nyújtanak, illetve
az EU-ban dolgozó tudósok ahhoz is kaphatnak anyagi támogatást, hogy saját
országukba visszatérhessenek.
Bárki
A Marie Curie-cselekvések szigorúan KORHATÁR NÉLKÜLIEK, céljuk, hogy életpályájuk
minden szakaszában gondoskodjanak a kutatókról. Amennyiben ön még hallgatóként a
kutatói pályafutás első lépcsőfokainál tart, vagy ha megállapodásra vágyó tudós, és első
alkalommal kíván önálló kutatást folytatni, vagy ha egyszerűen csak bővíteni kívánja
pályafutási kilátásait azzal, hogy bizonyos időt más országban vagy más ágazatban tölt
el, a Marie Curie program ezekre is kínál lehetőséget.
Nyitva minden nemzet számára…
A Marie Curie-cselekvések nem csak az EU polgárai számára állnak nyitva: a világ
bármely részéről pályázhatnak kutatók ösztöndíjra, hogy Európába jöjjenek, és itt
végezzenek kutatást. A Marie Curie-cselekvések ezenkívül lehetőséget biztosítanak EUpolgárok Európán kívüli munkavégzéséhez.
…és minden tudományág számára
A Marie Curie-cselekvések bármely tudományágban finanszíroznak kutatást, a
régészettől a zoológiáig.
Kibontakozóban lévő program
Az évek folyamán a Marie Curie-cselekvések világszerte elismert hírnevet szereztek a
kutatási kiválóságnak, a programban való részvétel számottevően fellendíti a résztvevők
pályafutását. A Marie Curie-cselekvések folyamatos sikere miatt finanszírozásuk az évek
folyamán számottevő mértékben növekedett. A program biztosítja, hogy a legjobb és
legtehetségesebb kutatók teljes pályafutásuk során támogatásban részesüljenek, hogy
potenciáljukat teljes mértékben kibontakoztathassák.

Tovább információ:

www.ec.europa.eu/mariecurieactions

Európai és nemzetközi kutatási életpályák és
álláslehetőségek az Európai Kutatói Mobilitási Portálon:
http://ec.europa.eu/euraxess
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