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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a BCE „Pályázat Kutatási Ösztöndíj”-ra a
a BCE SZMSZ III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 9/J. §-a alapján
az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 - pályázati forrás terhére 2019/2020/2.félévre

A BCE EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007pályázati forrás keretében a Budapesti Corvinus Egyetem
ösztöndíjat ír ki kiemelkedő teljesítményt nyújtó nappali munkarendű, aktív státuszú mesterképzésben
tanulmányokat folytató hallgatók számára.
(1) Az ösztöndíj célja, a hallgatók tudományos pályához való közelítése, gyakornoki program keretében
történő bevonása a kutatásba, annak érdekében, hogy szakmai tapasztalatot szerezzenek, illetve a
pályázati célkitűzések teljesítésével összhangban álló támogatása. Minden ösztöndíjasnak a
projektben kialakított 2019/20. tanév 2. (tavaszi) félévében induló kutatócsoporthoz kell csatlakoznia
(az aktuális kutatócsoportokról az alábbi linken tájékozódhatnak a pályázók: http://fiatalkutato.unicorvinus.hu), kutatási tevékenységének a pályázat célkitűzéseivel tartalmilag összhangban kell
állnia, annak érdekében, hogy a pályázati tevékenység során szerezhető tapasztalatok támogatni
tudják továbbtanulás esetén a doktori képzésben fennálló követelmények teljesítését, mint végső
célt.
(2) Az ösztöndíj időtartama: Az ösztöndíjat legalább 3, legfeljebb 5 hónap időtartamra kaphatja az adott
pályázó.
(3) Az ösztöndíj keretösszege jelen felhívás keretében 3.450.000.-Ft. Az ösztöndíjban részesíthető
hallgatók száma legfeljebb 15 fő.
(4) Az ösztöndíj összege: 50.000 Ft/hó/hallgató.
(5) Az ösztöndíj jogosultság feltételei:
Az ösztöndíjra csak a nappali munkarendben tanulmányokat folytató, aktív státuszú,
mesterképzésben résztvevő és osztatlan képzésben résztvevő hallgatók jogosultak, akik
a) a mesterképzés mintatantervében a 2019/2020. tanév I. (őszi) félévében előírt kreditértékének
minimum 80 %-át teljesítette;
b) osztatlan képzésben a mintatantervéből 180 kreditet teljesített
c) kumulált tanulmányi átlaga 2019/20/1. félévben legalább 3.0;
d) a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időt nem lépték túl.
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(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 az adott szak képzési és kimeneti
követelményeiben meghatározott képzési időn belül.
(7) A hallgató az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti, ha
a) az ösztöndíjszerződés időszaka lejár
b) az ösztöndíjas végbizonyítványt (abszolutóriumot) szerez, a végbizonyítvány (abszolutórium)
megszerzését követő hónaptól.
c) a hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, a megszűnést vagy a szünetelés hónapját
követő hónaptól;
d) a pályázat megvalósításában, a kutatási tevékenység segítésében nem vesz részt, a Bíráló
Bizottság határozatában meghatározott időponttól;
e) kutatási tevékenységét megváltoztatja és ennek következtében az a pályázat célkitűzéseivel
nem áll összhangban, a Bíráló Bizottság határozatában meghatározott időponttól.
(8) Visszafizetési kötelezettség
Amennyiben az ösztöndíj úgy kerül folyósításra, hogy a hallgató arra az (5)-(6) pontban
meghatározottak szerint nem lett volna jogosult vagy a hallgató ösztöndíjra való jogosultsága a (7)
pontban foglaltak szerint megszűnik, a hallgató visszafizetési kötelezettséggel tartozik. 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.
(9) A pályázatra jelentkezni a Neptunban az Ügyintézés / Kérvények / Kitölthető kérvények
menüpontjában elérhető Kutatási ösztöndíj pályázat EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007
2019/20/2” kérvényen keresztül, a szükséges igazolások, dokumentumok feltöltésével, valamint a
pályázat határidőre történő leadásával lehet.
(10) A pályázási időszak 2019. december 02. – 2020. január 13. 23:59 óráig. A pályázat benyújtásának
határideje: 2020. január 13. 23:59 óra. A határidő elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen
benyújtott, illetve hiányos pályázatot a Bíráló Bizottság nem veszi figyelembe.
(11) A pályázathoz a pályázati adatlap kitöltése mellett az alábbiakat kell benyújtani:
a) részletes szakmai életrajzot (Europass),
b) motivációs levelet (max. 1 oldal terjedelemben),
c) ajánlást a kutatócsoport vezetőjétől;
d) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az adott félévben és az azt megelőző félévben milyen
pályázati úton elnyert intézményi ösztöndíjban, támogatásban (pl. konferencia részvétel,
fordítás stb.) részesült;
e) nyilatkozatot arról, hogy vállalja, hogy publikációjában megjeleníti a BCE EFOP-3.6.3VEKOP-16-2017-00007 projekt részvételéhez kötődő eredményeket és publikációkban
megjeleníti, hogy a publikációt a BCE EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 projektje
keretében készítette.
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.
(12) A Pályázat elbírálása:
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a) A beérkező pályázatokat 6 fős Bíráló Bizottság bírálja el, amelynek az elnöke az EFOP-3.6.3VEKOP-16-2017-00007 projekt szakmai vezetője. Tagjai az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-201700007 projekt három alprojektjének vezetője, az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 projekt
projektmenedzsere, valamint a meghirdetett kutatócsoporthoz kapcsolódó doktori iskola
vezetője vagy az általa delegált személy. A Bíráló Bizottság a projekt sikeres
megvalósíthatóságának szem előtt tartása mellett dönt az ösztöndíj odaítéléséről.
b) A Bíráló Bizottság a projekt sikeres megvalósíthatóságának szem előtt tartása mellett dönt az
ösztöndíj odaítéléséről az alábbi szempontok figyelembevételével:
ba) a pályázó szakmai múltja/teljesítménye (18%)
bb) tanulmányi átlag (12%)
bc) a motivációs levél értékelése (50%)
bd) publikációs vállalások (20%)
c) 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 30 napon belül döntést hoz a
benyújtott pályázatról, ezt követően az eredményről a Neptunon tájékoztatja a pályázókat, majd
intézkedik az ösztöndíj folyósításáról.
(14) A sikeres pályázókkal a döntést követő 30 napon belül ösztöndíjszerződést kell kötni, melyek
megkötéséért a projekt szakmai vezetője felelős. Az ösztöndíj időszak 2020. február 1-től kezdődik.
(15) Az ösztöndíjas az ösztöndíjszerződés ideje alatt csak a Bíráló Bizottság jóváhagyásával válthat
kutatócsoportot. Egy ösztöndíjas több kutatócsoportba is becsatlakozhat, amennyiben ezt a Bíráló
Bizottság előzetesen jóváhagyta.
(16) Jelen pályázati kiírás az Egyetem honlapján, az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007projekt
honlapján, a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül és a Corvinus Hírekben is
meghirdetésre kerül. A pályázathoz kapcsolódó, az aktuális kutatócsoportokról szóló ismertető,
valamint a döntést követően az eredmények statisztikai összegzése az EFOP-3.6.3-VEKOP-162017-00007 projekt honlapján érhető el.
(17) Jogorvoslatra a közléstől számított 15 napon belül, a Bíráló Bizottsághoz leadott felülbírálati
kérelemmel van lehetőség.
(18) A pályázatról további felvilágosítás Kovács Katalin szakmai koordinátortól a katalin.kovacs@unicorvinus.hu címen kérhető.

Budapest, 2019. december 02.

Dr. Sass Judit
a Bíráló Bizottság elnöke
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1.

Neptunban kérvénysablon
Budapesti Corvinus Egyetem (FI 43814)
1093 Budapest Fővám tér 8.

Kérvény azonosítója:
Ügyintéző neve:
Kérvényleadás időpontja:

PKÖ-EFOP-…./2019/20/2
Szűcs Boglárka

Pályázati kiírás
Pályázati Kutatási Ösztöndíjra
2019/2020/2. félév
A szükséges információk a kitöltéshez a pályázati kiírásban találhatók meg!
Hallgató neve:
Hallgató Neptun azonosítója:
Hallgató oktatási azonosítója:
Telefonszáma:
Hallgató e-mail címe:
Képzés neve:
Képzés kódja:
Képzési szint:
Munkarend:

I.

Kutatócsoportra vonatkozó adatok:

Kutatócsoport megjelölése:
Kutatócsoportban eltöltetni kívánt hónapok száma:
II.

Hallgatói jogviszonyra vonatkozó adatok

Kumulált tanulmányi átlag:
Teljesített kreditek száma a 2019/2020. tanév 1. félévében:

III.
IV.
V.

önéletrajz, Csatolás:
motivációs levél Csatolás:
ajánlás Csatolás

VI.
a.
b.

c.

Nyilatkozatok:
Nyilatkozom, hogy a pályázat leadásával vállalom, a pályázati kiírás szerinti ösztöndíj feltételeit.
Nyilatkozom, hogy a jelen és az azt megelőző félévben pályázati úton elnyert egyéb intézményi
ösztöndíjban, támogatásban (pl. konferencia részvétel, fordítás, stb.) részesültem / nem részesültem.
(választható gomb, igen esetén szabad szöveges mező)
Kijelentem, hogy a Pályázati Kiírásban meghatározott kizáró ok nem áll fenn velem szemben.
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d.

Nyilatkozom, hogy az adott kutatási témában pályázatot korábban:1
i.

nem nyújtottam be.

ii. benyújtottam, és részesültem támogatásban. A pályázatot kiíró megnevezése, a
benyújtás ideje:
iii. benyújtottam, de nem részesültem támogatásban az alábbiak szerint:
•

pályázatom elutasításra került VAGY

•

pályázatom támogatásáról nincs döntés.

A pályázatot kiíró megnevezése, a benyújtás ideje:
e.
f.
g.

h.

Kijelentem, hogy támogatói döntés esetében az ösztöndíjszerződést megkötöm.
Kijelentem, hogy ösztöndíjasként a kutatócsoport tagjaként a kutatásvezető irányításával részt veszek
a kutatócsoport munkájában és a publikációs vállalások teljesítésében.
Vállalom, hogy publikációban megjelenítem a BCE EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 projekt
részvételéhez kötődő eredményeket és publikációkban megjelenítem, hogy a BCE EFOP-3.6.3VEKOP-16-2017-00007 projektje keretében készítettem.
Kijelentem, hogy a pályázati jogosultságomat érintő bármely változást 5 napon belül a projekt szakmai
vezetője felé írásban bejelentem.

Büntetőjögi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
A pályázati felhívásban foglaltakat megértettem és elfogadom.

1A

megfelelő részt kérjük aláhúzni.
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