PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A kolozsvári Bálványos Intézet pályázatot hirdet egyetemi alap- és mesterképzéses hallgatók
számára azzal a céllal, hogy a pályázók kipróbálják az interjúkészítés fortélyait, valamint a
járványügyi helyzet miatt kialakult online oktatással kapcsolatos érdekes történeteket
gyűjtsenek össze.
Pályázatra jogosultak köre:


Pályázhat minden olyan román állampolgárságú alap- és mesterképzéses egyetemi
hallgató, aki a 2020/2021-es tanévben hallgatói jogviszonnyal rendelkezik Románia
valamely felsőoktatási intézményében.

Általános tudnivalók:





Az interjúalany minden esetben 12. osztályos, érettségi vizsga előtt álló, 18. életévét
betöltött diák lehet.
Az interjú célja az online oktatáshoz köthető érdekes történetek feltárása.
Az interjú nyelve magyar.
Az interjú készíthető online vagy személyesen.

Díjak:



A három legjobb pályamunkát benyújtó hallgató személyenként 500 lejes
pénzjutalomban részesül.
Minden hallgató, akinek pályamunkája elérhetővé válik a https://balvanyos.org/
honlapon vagy egyéb felületeken, 150 lejes pénzjutalomban részesül.

Értékelési szempontok:





Az interjúvezető minősége strukturális és módszertani szempontból (logikai felépítés,
mennyire átfogó és részletes az interjúvezető);
Az interjúalany kiválasztásának módja (Milyen szempontok alapján történt a
kiválasztás? Miért lehet érdekes az interjúalany története?);
Az interjú minősége módszertani szempontból;
Mennyire eredeti, izgalmas a megismert diáktörténet.

Ajánlott szakirodalom:


Heltai Erzsébet – Tarjányi József (1999): A szociológiai interjú készítése. TÁRKI,
Budapest.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:


A pályázatok kiértékelését a Bálványos Intézet munkatársai végzik, szükség esetén
szakértők bevonásával.
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A pályázatokról született döntést a Bálványos Intézet a leadási határidőt követő 21
napon belül közli a pályázókkal.
A pályázó interjúkészítés előtt felkéri az interjúalanyt, hogy beleegyezési nyilatkozatot
töltsön ki.

Adatvédelmi és jogi tájékoztató:








A résztvevők pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő
személyes adataiknak a Bálványos Intézet és döntéshozók általi kezeléséhez a
döntéshez szükséges ideig.
A nyertes pályázók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel
hozzájárul ahhoz, hogy neve nyilvánosságra kerüljön a https://balvanyos.org/
honlapon.
A nyertes pályázók által készített interjú szövege nyilvános. A pályázó részvételével
hozzájárul ahhoz, hogy munkája nyilvánosságra kerüljön a https://balvanyos.org/
honlapon, és további felületeken.
Az interjúk publikálása során a Bálványos Intézet figyelembe veszi az interjúalany
beleegyezési nyilatkozatán feltüntetett álnév használatára tartott igényét.

A pályázatok beadásának módja:


A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani. A szükséges anyagok csatolva
küldendők el az balvanyosinstitute@gmail.com címre.

A pályázat leadási határideje: 2021. április 18., 23:59.
Kötelezően csatolandó dokumentumok:






A pályázó által kitöltött és aláírt pályázati űrlap;
Az interjúalany aláírásával ellátott beleegyezési nyilatkozat;
Interjúvezető és rövid leírás az interjúalany kiválasztásának szempontjairól;
Az interjú hanganyaga;
Az interjú begépelt teljes szövege.

A pályázattal kapcsolatban további információkat az balvanyosinstitute@gmail.com e-mail
címen kaphatnak.

Kolozsvár, 2021. 03. 08.
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