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Projekt feladat
 idézet a Projekt elfogadott pénzügyi
tervéből:
„A projekt során elért potenciális Horizont 2020
partnerek száma és a projekt során létrejött hazai
és nemzetközi együttműködések száma
tevékenységek támogatására Szórólap, leporello
készítését és Horizont 2020 kapcsolatépítő,
bemutatkozó rendezvény szervezését tervezzük.
1500 db (20x20 cm, 150 gr matt műnyomó, 4+4
szín) kiadvány szerkesztési, grafikai és
nyomdai munkáinak elvégzésére…”
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A tervezett kiadvány
 A Kutatói Teamek
Kompetencia Térképe
 Ehhez az alapot szolgálja:
Az augusztusban elkészült K+F leírások
 További kiegészítő adatokat:
a Kutatói Teamektől kérjük
(ezzel együtt nem tervezzük a K+F leírások
novemberi frissítését)
 Fotók a kiadványhoz:
a Kutatói Teamektől kérjük
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A kiadvány műszaki adatai






Méret: 210 x 210 mm
Terjedelem: 28 + 4 oldal
Példányszám: 1000 pld (magyar változat)
Példányszám: 1500 pld (angol változat)
Belív: 28 oldal 4+4 szín CMYK,
Műnyomó fényes 150 g
 Borító: 4 oldal 4+4 szín CMYK,
Borítón fényes fólia,
Műnyomó fényes 300 g
 Kötészet: irkafűzött
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A kiadvány felépítése













Első külső borító: címlap projekt arculati elemekkel
Első belső borító: Tartalomjegyzék és központi elérhetőség
1. oldal: Köszöntő, bevezető
2. oldal: a projekt adatai
3. oldal: a projekt célja
4 - 8. oldal: az 1KT területe
9 - 13. oldal: a 2KT területe
14 - 18. oldal: a 3KT területe
19 - 23. oldal: a 4KT területe
24 - 28. oldal: az 5KT területe
Hátsó belső borító: a Miskolci Egyetem rövid bemutatása
Hátsó külső borító: Egyetemi kép(ek)
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Teamekre vonatkozó adatok





minden Kutatói Team 5 oldal terjedelmet kap
minden oldal max. 1 800 karakter (szóközökkel)
összesen: 9 000 karakter (szóközökkel) / Team
sok kép (min. 1,5 MB / kép) a Team szakmai
területéről (formátum jpg)
 mozgalmas, hallgatókat, kutatókat tartalmazó
 méréseket, kutatási részfolyamatokat bemutató
 egyedi, ritka, nagy értékű műszereket, berendezéseket
bemutató
 a képek fileneve a kép aláírása legyen (pl. … típusú
mikroszonda)
 minden Teamtől 10 - 20 db fotót várunk
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Ebben a felosztásban 8000 karakter / Team

Team tartalmak
 Kutatási téma címe (kutatási terület) (200 karakter)
 Szakmai vezető neve, beosztása, fényképe, email
elérhetőséggel (100 karakter)
 Alap- és célzott alapkutatási területek felsorolása a
témavezető nevével és email elérhetőségével
(táblázatba foglalva) (1000 karakter)
 A kutatási téma szakmai tartalma (1500 karakter)
 A kutatás célkitűzései (1000 karakter)
 Kutatási infrastruktúra (2-3 db nemzetközi szinten is
kiemelkedő speciális eszköz, berendezés
megnevezése, és fotója (min. 1,5 MB / fotó))
(500 karakter)
*a pirossal jelölt részekhez kérjük a Teamek segítségét,
a többi rendelkezésre áll a K+F leírásokból
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Ebben a felosztásban 8000 karakter / Team

Team tartalmak
 Referencia kutatások, projektek felsorolása (5 db)
(1000 karakter)
 Referencia publikációk a témában az elmúlt 5 évből
(5 db) (ha lehet olyan, ami interneten keresztül
nyilvánosan is elérhető – ide QR kódot is tehetünk
mellé) (1200 karakter)
 Legfontosabb kutatási partnerek (5 db) (kizárólag
több éves együttműködés, vagy közös nyertes
pályázat esetén lehet feltüntetni) (olyan partner kell,
aki nem kifogásolja nevének a kiadványban történő
megjelenését – kritikus esetben a Teamek kérjenek
beleegyezést) (1000 karakter)
 Egyéb, fontosnak tartott információ
(pl. szabadalom az adott témában) (500 karakter)
*a pirossal jelölt részekhez kérjük a Teamek segítségét,
a többi rendelkezésre áll a K+F leírásokból
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Grafikai szempontok
 A kiadvány illeszkedjen az ME arculati elemeihez
 A kiadvány tartalmazza a szükséges projekt
arculati elemeket
 Legyen dinamikus, lendületes, (formabontó
grafikai elemeket is tartalmazhat)
 Legyen hivatalos, de egyben személyes is
 Sok színes, mozgalmas, a kutatásokhoz
kapcsolódó képet tartalmazzon
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A Kutatói Teamek feladatai
 Szakmai vezető fényképének megküldése
 A megadott alap- és célzott alapkutatási területek felsorolásának
áttekintése, a témavezetők nevének megadása
 Kutatási infrastruktúra megadása fotókkal
 A megadott referencia publikációk áttekintése az internetes
elérhetőség szempontjából
 A kért 5 db kiemelt kutatási partner hivatalos nevének,
országának megadása
 Egyéb, fontosnak tartott információk megadása a Teamről (ha
szükséges)
 A PM külön kérésére adott K+F leírásban megadott rész
átdolgozása (ha nem illeszkedik a többi Team anyagaihoz, és e
miatt inhomogénné válna a kiadvány)
 A kutatási területről 10-20 db fotó megküldése
 Határidő: 2015. szeptember 15.
10

A Projekt Menedzsment feladatai
 a K+F összeállítás alapján a kompetencia térkép már ismert
adataiból a kiadvány szövegének összeállítása
 a megküldött pótlólagos információk beillesztése
 a nem illeszkedő részek módosításához a Teamek
segítségének kérése
 a magyar és angol változat szövegeinek összeállítása
grafikai szerkesztéshez
 teamekkel történő véglegesítésük
 a magyar és angol szövegek lektoráltatása
 grafikai terveztetés
 nyomdai munkák megrendelése
 Határidő a kiadvány elkészülésére: 2015. október 15.
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Köszönjük a figyelmet!

