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„Tehetségből fiatal kutató” - A kutatói életpályát támogató
tevékenységek a felsőoktatásban

Pályázati felhívás értekezéstervezet benyújtásának támogatására
doktorjelöltek számára („predoktori” pályázat)

Az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 pályázati forrás keretében a Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban:
Egyetem vagy BCE) pályázatot hirdet az alábbiak szerint:

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.) Jelen pályázati felhívás keretében az alábbiak szerinti elosztásban ítélhető oda támogatás:
Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan DI: 3 hónap
Gazdálkodástani DI: 6 hónap
Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris DI: 12 hónap
Szociológia DI: 6 hónap
3.) A támogatás összege: bruttó 210.000 Ft/hó.
4.) A támogatás minimum 3 legfeljebb 6 hónapra szól.
5.) A támogatásra azon doktorjelölt jogosult, aki
a) az Egyetemmel 174 órás munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll és a támogatási időszak alatt nincs
fizetésnélküli szabadságon;
b) doktorjelölti jogviszonya a 2.) pontban meghatározott doktori iskolák egyikéhez kötődik, de nincs
hallgatói jogviszonya;
c) még nem nyújtotta be műhelyvitára az értekezéstervezetét és vállalja, hogy az igénybe vehető
támogatási idő (legfeljebb 6 hónap) alatt azt a szabályzatnak megfelelően benyújtja;
d) vállalja, hogy a vonatkozó jogszabályi és intézményi szabályzati előírásokban meghatározott határidőn
belül sikeresen teljesíti a fokozatszerzési eljárást;
e) vállalja, hogy a fokozatszerzési eljárásba bocsátás időpontjától számított három éven belül, de
legkésőbb 2021. augusztus 31-ig jelen pályázat keretében támogatott értekezés eredményét
konferenciaelőadás formájában ismerteti, és ezt igazolja;
f) vállalja, hogy legkésőbb 2021. december 31-ig jelen pályázat keretében támogatott értekezés kutatási
témájában peer reviwed kiadványban, folyóiratcikkben, stb. egy publikációt1 megjelentet (MTMT-ben
feltüntetett, jóváhagyott, BCE-hez rendelt publikáció), továbbá vállalja, hogy
ez elkészült publikációban megjeleníti, hogy a publikációt a BCE
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007
projektje
keretében

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, vagy Beall lista: https://beallslist.weebly.com/) köthető publikáció, továbbá az a publikáció, amely más
pályázati forrásból már támogatásban részesült.
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készítette2, az elkészült publikációt vagy annak elérhetőségét ― idegen nyelvű publikáció esetében
továbbá annak magyar nyelvű absztraktját is ― a megjelenést követően a projektmenedzsment részére
megküldi.
g) Pályázó köteles a munkaviszonyát a támogatás ideje alatt, és azt követő 36 hónapban a Munkáltatóval
fenntartani.
6.) Kizáró okok
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki
a) más pályázat keretében doktori fokozatszerzést vagy színtlépést teljesít.
b) a kutatási tervben vállalt kutatás megvalósítását támogató egyéb egyetemi ösztöndíjban, pályázati
támogatásban részesült;
c) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó.
7.) A támogatás folyósításának feltétele a támogatást elnyert doktorjelölt, mint Munkavállaló és az Egyetem, mint
Munkáltató közötti tanulmányi megállapodás megkötése.
8.) Benyújtandó dokumentumok:
A pályázathoz a jelentkezőnek be kell nyújtania
a) pályázati adatlapot (1. számú melléklet);
b) munkatervet (2. számú melléklet);
c) a foglalkoztatásában érintett kar dékánjának, mint kinevezési jogkörgyakorlónak a támogató ajánlását a
támogatás elnyerésére vonatkozóan;
d) a foglalkoztatásában érintett szervezeti egység vezetőjének, mint közvetlen munkairányatónak a
támogató ajánlása a támogatás elnyerésére vonatkozóan;
e) témavezető támogatási nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a munkaterv célkitűzései reálisak, az
értekezéstervezet az igénybe vehető támogatási időben, legfeljebb 6 hónapon belül történő benyújtása
reális a munkaterv alapján;
f) szakmai önéletrajz;
g) publikációs jegyzék (MTMT).

9.) Pályázási időszak: 2019. november 19.– 2019. november 27.
A pályázat benyújtásának határideje 2019. november 27. 23.59.
A pályázatokat aláírva kell benyújtani elektronikus levél formájában az alábbi e-mail címre való megküldéssel:
katalin.kovacs@uni-corvinus.hu. A pályázatról további felvilágosítás szintén a fenti e-mail címen kérhető.
10.) Pályázatok bírálata
A beérkező pályázatokat Bíráló Bizottság bírálja el 2019. november 29-ig. A
Bíráló Bizottság elnöke az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 projekt
szakmai vezetője, tagjai a projektmenedzser és az érintett doktori
iskola vezetője.

Konkrétan megjelenítendő szöveg: Jelen publikáció az Európai Unió, Magyarország és az Európai Szociális Alap társfinanszírozása által
biztosított forrásból az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 azonosítószámú „Tehetségből fiatal kutató- A kutatói életpályát támogató
tevékenységek a felsőoktatásban” című projekt keretében jött létre.
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11.) Bírálati szempontok
A Bíráló Bizottság a projekt sikeres megvalósíthatóságának szem előtt tartása mellett dönt a támogatás
odaítéléséről az alábbi szempontrendszer figyelembevételével.
A pályázatok elbírálásának szempontjai:
Bírálati szempontok

Pontszám

Munkaterv

60

Korábbi publikációs teljesítmény

20

Egyéb szakmai tudományos aktivitás (oktatási tevékenység, konferencia, előadások, tudományos 20
díjak ösztöndíjak, részvétel tudományos közéletben, szerkesztői, szakértői-bírálói tevékenység,
tudományos ismeretterjesztő tevékenység, stb.)

12.) Visszafizetési kötelezettség

A pályázatban vállalt, továbbá a Doktori Szabályzatban előírt fokozatszerzéshez szükséges feltételek,
követelmények, valamint a Munkáltatóval kötött Támogatási Megállapodásból fakadó bármely kötelezettség
megszegése esetén a Pályázó köteles a támogatás összegét a járulékaival együtt a Támogatási megállapodásban
szabályozott módon Munkáltató felé visszafizetni.

Budapest, 2019. 11.18.

Dr. Sass Judit
szakmai vezető

