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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
BCE „Pályázat Publikációs Támogatás”-ra
az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 - pályázati forrás terhére
Az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 pályázati forrás keretében a Budapesti Corvinus Egyetem
publikációs pályázati támogatásra (továbbiakban: támogatás) pályázatot ír ki doktorandusz hallgatók és
doktorjelöltek számára.
(1) A támogatás célja a doktorandusz hallgatók (a továbbiakban: hallgatók) körében a hazai és nemzetközi
magyar és idegen nyelvű publikációk számának növelése, a nemzetközi kutatási trendekhez történő
felzárkózás támogatása. A publikációs pályázat a hallgatókat támogatja a publikációs kreditek
megszerzésében, amelyek az új doktori képzésben kötelezően elő vannak írva. Így hozzájárul a
követelményeknek való megfeleléshez és a doktori program sikeres elvégzéséhez.
(2/A) Azok támogathatók jelen pályázat keretében, akik vállalják, hogy teljesítik a publikációs vállalásokat
2020. július 1. és 2021. november 30. között az alábbi feltételekkel:
i. publikációként kizárólag lektorált (peer-reviewed) tudományos publikáció
fogadható el a pályázatban,
ii. a publikáció magyar vagy idegen nyelvű közlemény lehet, hazai, illetve nemzetközi
folyóiratban, szakfolyóiratban, peer-reviewed kiadványban megjelent cikk, illetve
közlemény
iii. nyomtatott és elektronikus folyóiratokban megjelenő, valamint a társszerzős
publikációk is elfogadhatók, azonban egy publikációra csak egy szerző kaphat
támogatást
iv. a pályázati támogatásban részesülő vállalja, hogy ez elkészült publikációban
megjeleníti, hogy a publikációt 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.
v. Nem támogatható az ún. predatory journal-ekhez (forrás: MTMT folyóiratok
minősítő listája, vagy Beall lista: https://beallslist.net/) köthető publikáció.
vi. Nem támogatható az a publikáció, amely más pályázati forrásból már
támogatásban részesült.
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b) a publikációban feltüntetésre került, hogy az a BCE EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-000071
projektje keretében készült; és
c) az elkészült publikációt vagy annak elérhetőségét ―idegen nyelvű publikáció esetében
továbbá annak magyar nyelvű absztraktját is ― a megjelenést követően a
projektmenedzsment részére megküldte a támogatott.
(3) A pályázás feltételei:
Támogatásra a doktori képzésben tanulmányokat folytató aktív státuszú doktorandusz pályázhat, aki hallgatói
vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezik.

(4) A pályázás menete:
a. A támogatásra az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 projektmenedzsment részére, a
katalin.kovacs@uni-corvinus.hu e-mail címre elektronikusan, és hiánytalanul megküldött pályázattal lehet
jelentkezni. A pályázathoz mellékelni kell:
aa) a kitöltött pályázati adatlapot és nyilatkozatokat,
ab) hallgatói jogviszonyigazolást,
ac) befogadott publikációt pdf formátumban
ad) hivatalos aláírt szerkesztői befogadó nyilatkozat másolatát.
b. Hiányos pályázatok nem fogadhatók el, azt a Bíráló Bizottság érdemi vizsgálat nélkül visszautasítja.
c. Pályázási időszak: 2020.július 01.-2021. november 30.
d. A pályázat befogadásának határideje a keretösszeg kimerüléséig folyamatos.
(5) A támogatás mértéke, forrása:
a)

A támogatás összege:

aa) magyar nyelvű publikáció esetében bruttó 50.000 Ft/ publikáció/hallgató
ab) idegen nyelvű publikáció esetében bruttó 100.000 Ft/publikáció/hallgató.
b) A pályázat keretösszege: 6.150.000.-Ft

A támogatás egyszeri, egy összegű kifizetés, amely (2/A) - (2/B) bekezdésben rögzített feltételek teljesítése
esetén, a teljesítésigazolás kiállítását követő 30 napon belül kerül folyósításra.
(6) A beérkező pályázatokat Bíráló Bizottság bírálja el, amely minden hó 8. napjáig ülésezik. A Bíráló
Bizottság elnöke az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 projekt szakmai vezetője. Tagjai az EFOP3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 projekt három alprojektjének vezetője, az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-201700007 projektmenedzsere, illetve az érintett Doktori Iskola vezetője vagy az
általa delegált személy. A Bizottság az előző hónapban benyújtott
pályázatokat értékeli érkezési sorrend szerint doktori iskolánként. Az
egy időben beérkező pályázatok esetében előnyben részesülnek
az Egyetemi Doktori Szabályzat 24. § (2)-(4) bekezdésében
szerinti értékelés alapján a magasabb pontértékű
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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publikációk. A Bíráló Bizottság a projekt sikeres megvalósíthatóságának szem előtt tartása mellett dönt a
támogatás odaítéléséről.
(7) Az eredmények közzététele:
a. A Bíráló Bizottság a döntést követően az eredményről a pályázati adatlapon megadott elektronikus
címre küldött levélben tájékoztatja a pályázókat.
b. A támogatás kifizetésére a teljesítésigazolás kiállítását követően kerül sor, melynek feltétele a
pályázati felhívás 2/b. pontjában foglaltaknak a teljesítése.
(8) Ezen pályázati kiírás a pályázati forrás kimerítése, illetve az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007
projekt lezárását követően megszűnik.
(9) Jelen pályázati kiírás az Egyetem honlapján, az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 pályázati
projekt oldalán, a Corvinus Hírekben is meghirdetésre kerül.

Budapest, 2020. július 1.
Dr. Sass Judit
a Bíráló Bizottság elnöke

