
 

 

 

Posztdoktori állás és PhD ösztöndíj lehetőség  

természetvédelmi kutatásokban 

    

Egy 2022-ben kezdődő LIFE pályázat keretében természetvédelmi kezelési programot és 
ehhez kapcsolódó kutatást indítunk a sziki életközösségek védelme céljából a Kiskunsági 
Nemzeti Park Miklapuszta tájegységében. Az itt található legelők és vizes élőhelyek korábban 
több veszélyeztett partimadár-faj (pl. széki lile, ugartyúk, gulipán, gólyatöcs, nagy goda) egyik 
legfontosabb fészkelőhelye volt hazánkban, az élőhelyi viszonyok romlása miatt azonban 
állományaik lecsökkentek vagy eltűntek. A terület helyreállítását célzó természetvédelmi 
kezelésekhez kapcsolódva vizsgálni fogjuk e fajok állományainak változásait, valamint egyes 
fajok esetében részletes szaporodásbiológiai és viselkedési vizsgálatokkal követjük nyomon az 
élőhelyi kezelések hatásait.  

 

A projekt megvalósításához posztdoktor és PhD hallgató munkatársakat keresünk a 2022-2027 
közötti időszakra. A posztdoktor kutató feladata a vizsgálatok koordinálása és a 
megvalósításban történő részvétel. A pályázónak rendelkezni kell szakirányú (pl. biológus) 
végzettséggel, megszerzett (vagy folyamatban levő) PhD fokozattal, és ökológiai kutatásokban 
vagy gyakorlati célú természetvédelmi projektekben szerzett szakmai tapasztalattal. 
Ugyancsak rendelkeznie kell adatbázisok kezeléséhez és az adatok értékeléséhez szükséges 
informatikai és statisztikai ismeretekkel, valamint biztos angol nyelvismerettel. Előnyt jelent a 
témához közel álló projektekben és/vagy terepi adatgyűjtésben szerzett több éves szakmai 
tapasztalat, a jó kommunikációs készség és a B kategóriás jogosítvány. Az állás 2022. 
márciustól kezdődően 2 éves időtartamra szól, ezt követő hosszabbítási lehetőséggel.  

 

A projektben lehetőség van PhD kutatások végzésére. A jelentkező a Debreceni Egyetem vagy 
a Pannon Egyetem doktori iskolájába felvételizhet PhD hallgatói ösztöndíjra, ez mellett a 
Kooperatív Doktori Programban is pályázhat ösztöndíjra. A jelentkezőnek rendelkeznie kell a 
téma szempontjából releváns MSc vagy azzal egyenértékű egyetemi diplomával, ökológiai 
vagy természetvédelmi kutatásban/gyakorlati munkában szerzett szakmai tapasztalattal, 
alapvető statisztikai ismeretekkel, és biztos angol nyelvtudással. A PhD jelentkezésre 2022. 
januárjában és júniusában van lehetőség, 2022. februári vagy szeptemberi kezdéssel.  

 

A projekt kiváló lehetőséget kínál nagy léptékű, gyakorlati természetvédelemre fókuszáló 
kutatásokba történő bekapcsolódásra, hazai és külföldi szakemberekkel való 
együttműködésre, valamint nemzetközi tapasztalatok szerzésére. A kutatás témavezetői Prof 
Liker András (Pannon Egyetem), Prof Lengyel Szabolcs (ELKH Ökológiai Kutatóközpont) és Prof 
Székely Tamás (Debreceni Egyetem). Mindannyian nemzetközi élvonalba tartozó kutatásokat 
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végeznek konzervációbiológiában, ökológiában, viselkedésbiológiában és evolúciós témákban 
(lásd L.A.: http://ornithology.limnologia.hu/, L.Sz.: https://ecolres.hu/Lengyel.Szabolcs, Sz.T.: 
https://elvonalshorebirds.com/). 

 

További részletekről a kutatás témavezetőitől lehet érdeklődni (email: 
andras.liker@gmail.com, lengyel.szabolcs@ecolres.hu, t.szekely@bath.ac.uk). Az állásra és 
PhD kutatásra történő jelentkezést szintén a fenti email címekre várjuk, a posztdoktori állás 
esetében legkésőbb 2022. január 15-ig, PhD hallgatói téma esetében 2021. december 15-ig 
(januári felvételihez) vagy pedig 2022. május 15-ig (júliusi felvételihez). A jelentkezéshez 
mellékelni kell a pályázó szakmai önéletrajzát, egy motivációs levelet, valamint két hazai vagy 
külföldi szakember ajánlását.  

 

Liker András, Lengyel Szabolcs, és Székely Tamás 

a kutatás vezetői 
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