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Pályázati felhívás
Migrációs vonatkozású módszertani esettanulmányok készítésére
Az ICCR Budapest Alapítvány (www.iccr.hu) „Integrációs Kutatások Módszertana – Szakmai
Tapasztalatcsere” elnevezésű, az Európai Integrációs Alap által támogatott (EIA/2013/4.8.1.),
programjában pályázatot hirdet, elsősorban, de nem kizárólagosan PhD és MA hallgatók részére
migrációkutatáshoz kapcsolódó módszertani esettanulmányok készítésére.
A program általános célja:
A projekt célja, hogy a harmadik országbeli állampolgárok integrációját kutató magyarországi
szakemberek megismerjék a bevándorlók szükségleteiről való információgyűjtéshez és
elemzéshez szükséges élvonalbeli európai módszereket, és szakmai vita induljon azok hazai
alkalmazásának gyakorlati lehetőségeiről, beleértve a harmadik országbeliek szükségleteire
történő megfelelő szakpolitikai reagálás fejlesztését.
A szakmai workshopok és esettanulmányok:
A külföldi kutatóintézetek részvételével megtartott szakmai workshopok keretében egy
módszertani kérdéshez tartozó több opponált előadás mellett, a szakmai stáb által készített
esettanulmányok ismertetésére és megbeszélésére kerül sor. Az esettanulmányok célja olyan
módszertani nóvumok alkalmazásnak bemutatása, amik az elmúlt években készült migrációs
kutatások anyagain alapulnak és szorosan kapcsolódnak azokhoz.
A szakmai workshopok és esettanulmányok témái:
•

Alternatív mintavételi technikák a nehezen elérhető célcsoportok esetében

•

Válaszhiányok kezelése és súlyozás a kérdőíves vizsgálatokban

•

Akciókutatások, terepmunkák, kvalitatív megközelítések a migrációkutatásban

•

Migrációs közpolitikai (policy) indexek módszertana

•

Mikroszimulációs, adatfúziós lehetőségek a migrációkutatásban

•

Szabadon választható erősen statisztikai orientációjú módszertani téma

Pályázható pozíciók és feladatköreik:
1. Témavezető:

Egy

módszertani

esettanulmány

elkészítésének

koordinálása

és

kivitelezése. Részvétel a hazai kutatási tapasztalatokat összegző munkamegbeszélésen.
Előadás tartása, opponencia és aktív részvétel angol nyelven egy szakmai workshopon.
Magyar nyelvű publikáció az önálló munkáról. Magyar nyelvű előadás tartása a
program zárókonferenciáján.
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2. Témafelelős: A témavezető munkájának általános segítése. Vonatkozó nemzetközi
szakirodalom feldolgozása és ismertetése. Részvétel a hazai kutatási tapasztalatokat
összegző munkamegbeszélésen. Előadás tartása és aktív részvétel angol nyelven egy
szakmai

workshopon.

Társszerzőként

részvétel

a

magyar

nyelvű

publikáció

megírásában.
Mit tudunk ajánlani?
•

Szakmai fejlődést elősegítő környezet

•

Részvétel a hazai migrációs kutatásokkal kapcsolatos tapasztalatcserében

•

Opponensi vélemény a saját munkáról

•

A saját projekt kivitelezéséhez szükséges adatok, hozzáférések biztosítása

•

Mentorálás

•

Publikációs lehetőség szakmailag lektorált tanulmánykötetben

•

Konferencia előadás

•

Egyösszegű ösztöndíj

Határidők:
•

Jelentkezési határidő:

2014. 02.09.

•

Eredményhirdetés:

2014.02.17.

•

Nyitó workshop:

2014.02.21.

•

Szakmai workshopok:

2014 tavasza

•

Publikáció leadása:

2014.06.09

•

Zárókonferencia (kötet megjelenése):

2014.09.20.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
•

Motivációs levél a pályázott pozíció és téma megnevezésével

•

Rövid szakmai ismertető a módszertani esettanulmány céljának, koncepciójának,
indokolt esetben az alkalmazott módszertan ismertetésével a kivitelezhetőség szem előtt
tartásával.

•

Önéletrajz

A jelentkezési dokumentumokat Bodolai Borbála részére a borbala.bodolai@iccr.hu e-mail címre
lehet küldeni. A pályázattal kapcsolatos szakmai kérdések kapcsán Várhalmi Zoltánhoz lehet
fordulni a zoltan.varhalmi@iccr.hu e-mail címen.

