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   „Hölgyek a tudományban 2020/2021” 

címmel valósít meg tehetséggondozó 

programot a K+F Stúdió Kft. a Nemzeti 

Tehetség Program (NTP-NEER-20-0009 

azonosítószámú) pályázati támogatásával.  

 

 
   A pályázati kiíráshoz igazodva a termé-

szettudomány, technológia, műszaki tudo-

mány, matematika terén tanulmányokat, 

kutatást folytató hölgyekre koncentrál a 

program, azonban a Lélektan és Had-viselés 

folyóirat publikációs lehetőségeit (is) meg-

ragadva e kutatási területek hadtudományi 

és pszichológiai vonatkozásaira is különös 

figyelmet fordíthatunk. 

   A program célrendszere:  

a) Misszió: a tudományos karrier iránt 

érdeklődő fiatal női tehetségek segí-

tése. 

b) Direkt cél: beválogatott tehetséges 

nőknek/szüleiknek 5 workshop (1 

alk./megye x 5 megye), 1 képzés, 1 

tréning, min. 1-1 publikációs és 

konferencia támogatáson keresztül 

megvalósuló tehetséggondozása. 

c) Indirekt cél: Magyarország összes 

felsőfokú intézményében hallgató/ 

dolgozó fiatal női tehetség számára 

publikációs/konferencia/workshop 

támogatás felajánlása (a beválogatott 

20 fiatal tehetség szervezői bevo-

násával.    

   A program főbb tartalmi elemei:  

   Anya és lánya workshopok. Témakörök: 1. 

Család- és tudományos karriertervezés, 2. 

Konferencia keresés, 3. Prezentáció, 4. 

Publikáció írás, 5. Külföldi tanulmányok. 

Cél: meghívott kutatónők (pozitív példa-

képek) segítségével bemutatni a részt-
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vevőknek, gyakoroltatni a résztvevőkkel a 

workshop címekben megjelölt témákat.   

   Képzés (időtartam: 30 óra). Cím: A kreatív 

tanulás fejlesztése a tehetséggondozásban. 

A képzés során az „OxIPO-minimum 

program”-ként ismert tanulás módszertani 

„túlélőkészlet” technikáit sajátítják el a 

résztvevők. Cél: kreatív tanulás/kutatás 

módszertani ismeretek átadása.  

   Tréning (időtartam: 10 óra). Cím: Önis-

mereti és karriertervezési tréning. Cél: a 

tudományos karrier tervezéséhez szük-

séges önismereti és gyakorlati élmények 

biztosítása.  

   Publikációs támogatás: minimum 1 tanul-

mány/fő megjelentetése ISSN vagy ISBN 

számmal ellátott kiadványban. Cél: tudo-

mányos pályafutás segítése lektorált tanul-

mány megjelentetésével.  

   Konferencia támogatás: minimum 1 előa-

dás/fő biztosítása nemzetközi konferen-

ciákon.  Cél: tudományos pályafutás segíté-

se nemzetközi konferencián történő előa-

dás lehetővé tételével.  

   Pozitív példaképek proaktív népszerűsítése 

médián keresztül: minimum 1 kisfilm ké-

szítése tudományos karriert befutó nőkről, 

ennek internetes megosztása. Cél: tudós 

nők példaképként történő népszerűsítése, 

az alkotók/nézők velük való azono-

sulásának elősegítése.  

  Mentorálás: a beválogatott fiatalok mentori 

támogatása, feladataik megvalósítása, sajá-

tos élethelyzeteik, tanulmányaik, tudomá-

nyos szakmai karrierjük segítése érde-

kében. 

   Összefoglalva: „Anya és lánya work-

shop”, erre épülő 30 órás képzés, 10 órás 

tréning, folyamatos mentorálás, résztve-

vőnként minimum egy konferencia rész-

vétel és egy tanulmány megjelentetése 

alkotja a „Hölgyek a tudományban 

2020/2021” projekt vázát. Ezen kívül a 

tudományos téren érvényesülő női példa-

képek népszerűsítésére törekszünk a fent 

említett rendezvényeken (kerekasztal be-

szélgetésekkel), weboldalon közzétett kis-

filmen és disszeminációs tanulmányokban.  

   A program magját a beválogatott höl-

gyek alkotják, ám a kísérő programban 

urak részévételére is számítanak a szerve-

zők.  

   A projekt sajátossága, hogy kísérőprog-

ramjai révén lehetősége van Magyarország 

összes felsőfokú oktatási intézménye 

(nemcsak) hölgy hallgatóinak felajánlani 

publikációs, nyilvánosságot biztosító lehe-

tőségeket lektorált kiadványokon, tudo-

mányos renezvényeken. 

   Különösen érdekes elemét jelenthetik a 

programnak a hadtudományhoz történő 

inter-/multidiszciplináris kapcsolódási le-

hetőségek. A reáliák, a műszaki és orvos-

tudományok, illetve információs techno-

lógiák iránt érdeklődő nők kutatási ered-

ményei ugyanis például akár a haditechnika 

terén jelentkező innovációkat is ered-

ményezhetnek. 

   A projekt vezetője: dr. Mező Katalin 

(Ph.D.), program-koordinátora: dr. Mező 

Ferenc (Ph.D.). Médiatámogató: a Lélek-

tan és Hadviselés, az OxIPO és a Mes-

terséges Intelligencia folyóiratok. 

 


