GYIK
az „Értekezéstervezet- készítését támogató Doktori Ösztöndíj”-hoz

1) Csak aktív jogviszonnyal lehet pályázni az ösztöndíjara?
Válasz: Az ösztöndíj csak aktív félévben folyósítható, így amennyiben az ösztöndíjas hallgatói
jogviszonya megszűnik vagy szünetel a hallgatót visszafizetési kötelezettség terheli.
2) Milyen konferenciákat, publikációt lehet elszámolni az eredmények előadásánál?
Válasz: Olyan konferencia részvétel támogatható, amely az adott tudományterület hazai vagy
nemzetközi tudományos konferenciájának minősül. Nem támogathatók az ún. predatory journal-ekhez
(forrás: MTMT folyóiratok minősítő listája, vagy Beall lista: https://beallslist.net/) köthető publikációk
és konferenciákon való részvétel.
3) Az Egyetemi Doktori Irodától nekünk kell kérni igazolást az aktív jogviszonyunkról és
arról, hogy még nem adtunk le értekezéstervezetet?
Válasz: Igen.
4) Nyilatkozat Kutatási témáról: Az adott kutatási témában pályázatot korábban…nem
nyújtottam be / benyújtottam. A kutatási témában már nyújtottam be pályázatot és
kaptam is ösztöndíjat, de konkrétan az értekezéstervezet elkészítésére még nem. Mi a
megjelölendő válasz?
Válasz: Kérjük ebben az esetben a benyújtottam választ jelölje be és sorolja fel, hogy milyen
támogatásokban részesült az adott témában. Minden elnyert támogatást fel kell tüntetni a jelentkezési
lapon, illetve van olyan rész is amelyen a folyamatban lévő támogatásokat kell feltüntetni. A pályázat
keretében azt kell vállalni, hogy egyrészt feltünteti a phd értekezésén, hogy a projekt támogatta, illetve,
hogy konferenciaelőadást tart, amin szintén feltünteti a támogatás tényét, valamint, hogy lesz egy
publikációja, amin feltünteti a támogatás tényét. E két utóbbin más támogatás nem tüntethető fel, mert
az kettős finanszírozásnak minősül.
5) Korábban már részesültem támogatásban az adott kutatási témában? Ebben az esetben
jogosult vagyok a támogatásra?
Válasz. Jelen pályázat keretében az értekezéstervezet megírását és a fokozatszerzést támogatjuk. Így
amennyiben az adott kutatási témában már korábban részesült támogatásban, de konkrétan az
értekezéstervezet elkészítésében még nem, így Ön is jogosult lehet az ösztöndíjra. Minden korábbi
pályázati támogatás esetében a Bíráló Bizottság egyénileg vizsgálja meg a kapott támogatásokat, és dönt
a jogosultságról.
6) Hol érhetem el a munkaterv sablont wordben?
Válasz: A munkaterv sablon az alábbi linken elérhető és letölthető a projekt honlapjáról.
Magyarul:
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kutatas/kutatasi-es-fejlesztesiprojektek/szechenyi2020/efop-3-6-3-vekop-16-2017-00007/#predoktori_tamogat_s
Angolul
https://www.uni-corvinus.hu/main-page/research/research-and-developmentprojects/szechenyi2020-2/efop-3-6-3-vekop-16-2017-00007/?lang=en#null_14

7) Lesz a következő félévben újabb pályázat meghirdetve?
Válasz: Az EFOP-3.6.3 projekt keretében még egy alkalommal kerül kiírásra a pályázat 2020.
februárjában és a tervezett ösztöndíjidőszak: 2020. március -2020. június között lesz. További
pályázatokat már nem tervezünk tekintettel, hogy zár a projekt.

Frissítve: 2020. 11. 26.

