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című projekt keretében 

a hallgatók kutatási folyamatokba és kutatói-oktatói utánpótlást támogató tevékenységekbe 

való bevonásának támogatására. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

A Nyíregyházi Egyetem pályázatot hirdet a Nyíregyházi Egyetem aktív hallgatói számára kutatási 

témák pénzügyi támogatására.  

Tudnivalók a pályázat benyújtásához:  

- A pályázó a pályázati felhívásban kiírt 12 kutatási téma közül választhat.  

- Egy pályázó kizárólag egy kutatási témára nyújthat be pályázatot.  

- A pályázat időtartama: 2017. november 1. – 2018. augusztus 31. (10 hónap).  

- A pályázati összeg: 10.000 Ft/hónap.  

A pályázatot a mellékelt pályázati adatlap pontos kitöltésével lehet benyújtani, amelynek tartalmaznia 

kell a hallgató tanulmányi eredményét féléves bontásban, valamint a kutatási terv rövid ismertetését.  

A pályázatokat Dr. Uri Zsuzsanna részére 1 példányban kinyomtatva, aláírva (Nyíregyházi Egyetem 

CA305-ös iroda) és elektronikus formában (uri.zsuzsanna@nye.hu) is meg kell küldeni.  

A pályázatok beadási határideje: 2017. október 17. 16:00  

A határidő után, nem megfelelő formátumban érkezett, pontatlanul kitöltött pályázatok elbírálás 

nélkül kizárásra kerülnek.  

A beérkezett pályázatok elbírálása: 2017. október 19.  

A nyertes pályázók értesítése: 2017. október 20.  

A nyertes pályázónak havonta 10 órát a kutatási témájával kell foglalkoznia, mely munka elvégzését 

a témafelelős aláírásával igazol. A hallgatónak a kutatási munkájáról az erre szolgáló űrlap 

segítségével havonta beszámolót kell készítenie.  
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A választható kutatási témák:  

1. IoT eszközök és rendszerek alkalmazása a (talaj minőségi / környezeti*) paraméterek mérésénél 

2. A baromfitrágya és a riolittufa hatása különböző chili paprika fajták generatív szerveinek 

fejlődésére 

3. A baromfitrágya és a riolittufa hatása különböző chili paprika fajták vegetatív részeinek fejlődésére 

4. Különböző takarónövények talajra gyakorolt hatásának talajkémiai vizsgálata zöldtrágyaként 

történő felhasználásuk esetén a Nyíregyházi Egyetem Tangazdaságában  

5. Szerves trágyaszerek összehasonlító vizsgálata kukorica tesztnövényen  

6. Pillangós növények termesztésének hatása a talaj tápanyag és szerves anyag tartalmára ökológiai 

gazdálkodásban  

7. Szilárd termésnövelő anyagok szórás-egyenletességének hatása a növények terméshozamára  

8. Csillagfürt (Lupinus albus L.) gyomflórája ökológiai gazdaságban  

9. Különböző szervestrágya típusok alkalmazásának gazdasági kérdései kukorica állományban  

10. Napraforgó termésmennyiségének vizsgálata másodvetésű zöldtrágyanövények termesztése 

esetén ökológiai gazdálkodásban  

11. Különböző takarónövények hatásának vizsgálata a talaj fizikai és kémiai tulajdonságaira  

12. Talajadalékok hatása tenyészedényben nevelt kukoricanövények növekedésére és fiziológiai 

állapotára  

A pályázatok elbírálását 4 tagú bizottság végzi, melynek egyik tagja minden esetben a kiírt téma 

témafelelőse. A pályázatok elsődleges elbírálási szempontja a kutatási munkaterv minősége. Azonos 

minőségű munkatervek esetén a tanulmányi átlag rangsorolja a pályázatokat.  

Nyíregyháza, 2017. október 09.  

Dr. Uri Zsuzsanna  


