EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007
„Tehetségből fiatal kutató” - A kutatói életpályát támogató
tevékenységek a felsőoktatásban

Pályázati felhívás
a BCE „Pályázat Értekezéstervezet- készítését támogató Doktori Ösztöndíj”-ra
a BCE SZMSZ III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 46. §-a alapján
az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 - pályázati forrás terhére
a 2020/2021-es tanévre
az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007
„Tehetségből fiatal kutató” – A kutatói életpályát támogató tevékenységek a
felsőoktatásban pályázati forrás terhére
A BCE EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 pályázati forrás keretében a Budapesti Corvinus Egyetem
ösztöndíjat ír ki kiemelkedő teljesítményt nyújtó, nappali munkarendű képzésben résztvevő, aktív státuszú
doktorandusz hallgatók számára
(1) Az ösztöndíj célja a doktori disszertáció megalapozása, a doktori értekezéstervezet elkészítésének
támogatása és ezzel a BCE oktatói-kutatói utánpótlásának tudományos pályán történő előre
haladásának és fokozatszerzésének támogatása.
(2) Az ösztöndíj időtartama: 4 hónap 2020. december 1-től 2021. március 31-ig.
(3) Az ösztöndíj keretösszege: 8.800.000 Ft. Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma: 20 fő.
(4) Az ösztöndíj összege: 110.000 Ft/hó/ hallgató.
(5) Az ösztöndíj jogosultság feltételei:
Az ösztöndíjra azon nappali munkarendű, aktív státuszú és sikeres komplex vizsgát tett doktorandusz
hallgatók pályázhatnak, akik
a) tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben vagy azt követően – nyolc féléves képzésben – kezdték
meg, legfeljebb a nyolc féléves képzési időszakuk alatt;
b) még nem nyújtotta be vitára az értekezéstervezetét és vállalja, hogy az igénybe vehető támogatási
idő alatt azt a szabályzatnak megfelelően benyújtja;
c) vállalja, hogy a vonatkozó jogszabályi és intézményi szabályzati előírásokban meghatározott
határidőn belül sikeresen teljesíti a fokozatszerzési eljárást, doktori (PhD)
fokozatot szerez;
d) vállalja, hogy a kutatási és disszertációs szakaszba történő
belépés időpontjától számított három éven belül, de
legkésőbb 2021. november 30-ig jelen pályázat
keretében támogatott értekezés eredményét
konferenciaelőadás formájában ismerteti, és ezt
igazolja;
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e) vállalja, hogy legkésőbb 2021. november 30-ig jelen pályázat keretében támogatott értekezés
kutatási témájában lektorált kiadványban egy darab tudományos közleményt1 megjelentet2,
(MTMT-ben feltüntetett, jóváhagyott, Corvinushoz rendelt publikáció), továbbá vállalja, hogy
ezen publikációban megjeleníti, hogy azt a BCE EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 projektje
keretében készítette, az elkészült publikációt vagy annak elérhetőségét – idegen nyelvű
publikáció esetében továbbá annak magyar nyelvű absztraktját is – a megjelenést követően a
projektmenedzsment részére megküldi.
(6) Az ösztöndíj folyósításának feltételei:
a) Az ösztöndíj folyósításának feltétele a támogatást elnyert hallgató és az Egyetem közötti
ösztöndíjszerződés megkötése.
b) Az ösztöndíj kizárólag aktív félévben folyósítható annak a félévnek a végéig, amelyben az
abszolutórium kiállításra került.
(7) A hallgató az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti, ha
a) az ösztöndíjszerződés időszaka lejár
b) az ösztöndíjas végbizonyítványt (abszolutóriumot) szerez, annak a félévnek az utolsó napján,
amelyben az abszolutórium kiállításra került.
c) a hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, a megszűnést vagy a szünetelés hónapját követő
hónaptól;
d) a pályázatban vállalt hónapokra bontott kutatási ütemterve szerinti beszámolóját nem nyújtja be,
vagy a benyújtott beszámoló alapján a Bíráló Bizottság kockázatosnak ítéli a vállalások
határidőre történő teljesítését.
(8) Visszafizetési kötelezettség
Amennyiben az ösztöndíj úgy kerül folyósításra, hogy a hallgató nem lett volna jogosult vagy a
hallgató ösztöndíjra való jogosultsága megszűnik, a hallgatót visszafizetési kötelezettség terheli. A
visszafizetési kötelezettség mértéke az adott félévre vonatkozó ösztöndíj teljes összege. A
visszafizetési kötelezettségnek a jogosultság megszűnését követő 15 napon belül eleget kell tenni. A
visszafizetési kötelezettség részletes szabályait az ösztöndíjszerződés tartalmazza.

1

Publikációként kizárólag lektorált (peer-reviewed) publikáció fogadható el a pályázatban; a publikáció magyar vagy idegen
nyelvű közlemény lehet, hazai, illetve nemzetközi folyóiratban, szakfolyóiratban, peer-reviewed kiadványban megjelent cikk,
illetve közlemény; nyomtatott és elektronikus folyóiratokban megjelenő, valamint a társszerzős publikációk is elfogadhatók. Nem
támogatható az ún. predatory journal-ekhez (forrás: MTMT folyóiratok minősítő listája,http://www.lib.unicorvinus.hu/content/predator_folyoiratok
2 A megjelenésről hivatalos aláírt befogadói nyilatkozat is figyelembe vehető.
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(9) A pályázatra jelentkezni a Neptunban az Ügyintézés / Kérvények / Kitölthető kérvények
menüpontjában elérhető „EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 Értekezéstervezet Doktori pályázat
2020/21/1” kérvényen keresztül az adatok kitöltésével, a szükséges igazolások, dokumentumok
feltöltésével, valamint a pályázat határidőre történő leadásával lehet.
(10) Pályázási időszak: 2020. november 23. – 2020. november 29. A pályázat benyújtásának határideje:
2020. november 29. 23.59. A határidő elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen benyújtott pályázatot a
Bíráló Bizottság nem veszi figyelembe.
(11) A pályázathoz a pályázati adatlap kitöltése mellett az alábbiakat kell benyújtani:
a) munkatervet havi bontásban (melléklet);
b) témavezetői ajánlást és támogatási nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a munkaterv célkitűzései
reálisak, az értekezéstervezet az igénybe vehető támogatási időben, legfeljebb 4 hónapon belül
történő benyújtása reális a munkaterv alapján;
c) szakmai önéletrajz;
d) publikációs jegyzék (MTMT).
e) nyilatkozat arról, hogy az adott félévben és az azt megelőző félévben milyen pályázati úton
elnyert intézményi ösztöndíjban, támogatásban (pl. konferencia részvétel, fordítás) részesült,
f) nyilatkozat arról, hogy vállalja, hogy doktori dolgozatában megjeleníti a BCE EFOP-3.6.3VEKOP-16-2017-00007 projekt részvételéhez kötődő eredményeket. Amennyiben az ösztöndíjas
a jelen pályázat keretében publikál, úgy vállalja, hogy e publikációkban megjeleníti, hogy a
publikációt a BCE EFOP3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 projektje keretében készítette).
g) az Egyetemi Doktori Iroda igazolása arról, hogy a hallgató aktív és még nem nyújtott be
értekezéstervezetet.
A pályázat mellé csatolandó dokumentumok PDF, PNG, JPG vagy JPEG fájl formátumban fogadhatók el,
melyeknek egyenkénti mérete nem haladhatja meg az 500 Kb-ot. A kérelmet addig nem lehet leadni, míg
nem került feltöltésre legalább egy dokumentum.
Hiánypótlás: A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatokat első körben formai
bírálaton értékeli. 3 napos hiánypótlással felszólíthatja a pályázót a
hiányzó, vagy nem megfelelően kitöltött dokumentumok pótlására.
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(12) A Pályázat elbírálása:
A beérkező pályázatokat 4 fős Bíráló Bizottság bírálja el, amelynek az elnöke a CDI vezetője, vagy
az általa delegált személy, tagjai az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 projekt projektmenedzsere
és 2 kutatási alprojektvezetője. A Bíráló Bizottság a projekt sikeres megvalósíthatóságának szem
előtt tartása mellett dönt az ösztöndíj odaítéléséről az alábbi szempontok figyelembevételével:
Szempont

Pontozás
nem megfelelő –

megfelelő –

Munkaterv
0 pont

30 pont

nem releváns –

releváns –

0 pont

10 pont

Korábbi publikációs teljesítmény

Egyéb szakmai tudományos aktivitás
(oktatási
tevékenység,
konferencia,
előadások, tudományos díjak ösztöndíjak, nem releváns –
részvétel
tudományos
közéletben,
szerkesztői, szakértői-bírálói tevékenység, 0 pont
tudományos ismeretterjesztő tevékenység,
stb.)

releváns –
10 pont

kiválóan
megfelelő
60 pont

–

kiválóan
releváns
20 pont

–

kiválóan
releváns
20 pont

–

A Bíráló Bizottság a jelentkezések függvényében tartaléklistát állíthat fel az elért pontszámok
sorrendjének megfelelően.
(13) Az eredmények közzététele:
a) A Bíráló Bizottság a pályázat benyújtás határidejét követő 10 napon belül döntést hoz a benyújtott
pályázatról, ezt követően az eredményről a Neptunon tájékoztatja a pályázókat, majd intézkedik
az ösztöndíj folyósításáról.
b) A sikeres pályázókkal a döntést követő 5 napon belül
ösztöndíjszerződést kell kötni, melyek megkötéséért a projekt
szakmai vezetője felelős.
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(14) Jelen pályázati kiírás az Egyetem honlapján, az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 projekt
honlapján, a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül és a Corvinus Hírekben is
meghirdetésre kerül.
(15) Jogorvoslatra a közléstől számított 15 napon belül, a Bíráló Bizottsághoz leadott felülbírálati
kérelemmel van lehetőség. A jogorvoslat tárgyában a Hallgatói Felülbírálati Bizottság dönt.
(16) A pályázatról további felvilágosítás Kovács Katalintól a katalin.kovacs@uni-corvinus.hu címen
kérhető.

Budapest, 2020. november 19.

Dr. Michalkó Gábor
Corvinus Doktori Iskolák
főigazgatója

Dr. Vastag Gyula
a kutatási rektorhelyettes

Dr. Szabó Lajos György
oktatási rektorhelyettes
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Melléklet
MUNKATERV
(maximum 3 oldal)
Bevezetés: A doktori kutatási címe, a kutatás témája és a szakterületi problémakör (a témaválasztás
indoklása), valamint a kutatási cél(-ok)/ a kutatási kérdés(-ek) bemutatása. (max. 500 karakter*)

Célkitűzés: A kutatási program aktuális státuszának bemutatása és az értekezéstervezet benyújtásához a
támogatási időszakban elvégzésre kerülő feladatok részletes bemutatása. (max.1000 karaktert*)

Ütemterv hónapok szerinti bontásban: Munka- és időbeosztás az igénybevehető támogatási időre
(legfeljebb négy hónap) lebontva, milyen lépésekben, milyen ütemezéssel és módszerekkel és milyen havi
részeredményekkel kívánja megvalósítani az adott célt (max. 3000 karakter*)

Összegzés: Elvárt eredmények – értekezéstervezet részei és publikációs vállalások bemutatása időbeli
ütemezéssel (max.1000 karakter*)

Fontosabb irodalmak jegyzéke: (max.500 karakter*)

*szóközökkel
Kelt: …………………….., …………(év)………………….(hónap)………(nap)
……………………………………
pályázó aláírása

