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Pályázati felhívás kutatócsoport létrehozására
Gazdálkodástani Doktori Iskola
2019/20 tanév
A Tehetségből fiatal kutató című EFOP 3.6.3 projekt keretében a Budapesti Corvinus Egyetem
Gazdálkodástani Doktori Iskolája pályázatot hirdet kutatócsoportok alakítására fiatal kutatók vezetésével.
Pályázni olyan kutatócsoportokra lehet, amelyek elősegítik a doktoranduszok és egyetemi (MA) hallgatók
bevonását a Karon folyó kutatásokba. A Kutatócsoport létrehozására kiírt pályázatra a kutatócsoport
vezetője pályázhat. A kutatási tevékenység időtartama 5 hónap. Nyertes kutatócsoport esetén a PhD
hallgatók és MA hallgatók egy későbbi időpontban kiírt ösztöndíj-pályázat keretében pályázhatnak a
Doktori Iskola által meghirdetett témákra és helyekre.
A Kutatócsoport pályázat célja:
Fiatal kutatók1 kutatási tevékenységének támogatása, valamint olyan oktatók támogatása, akiknél a kutatási
tevékenység hozzájárul a formális szintlépéshez vagy nemzetközi díj elnyeréséhez. A program lehetővé
teszi, hogy a kutatócsoportban résztvevő PhD hallgatók és MA hallgatók a pályázat időtartama alatt több
időt fordítsanak kutatásra, elsajátítsák az ehhez szükséges készségeket, illetve közelebb kerüljenek a kutatói
pályához.
A Kutatócsoport pályázatok elbírálásának folyamata:
Kutatócsoportokra a kutatócsoport vezetője nyújthat be pályázatot a kutatási terv és a foglalkoztatni kívánt
hallgatók számának és tervezett feladatainak pontos megjelölésével. Egy kutatócsoportban a kutatócsoport
vezetője mellett 1 PhD hallgató és minimum 1 MA hallgató vehet részt, indoklás esetén további 1-1 fő
bevonása kérelmezhető. Pályázni önkéntes kutatócsoport vezetéssel is lehet kizárólag PhD hallgatók vagy
MA hallgatók kutatásba történő bevonására, a megjelölt keretszámokon belül.2
A Kutatócsoport pályázatokról a Kari Kutatási Bizottság dönt a Doktori Iskola vezetésének bevonásával, a
Bizottság soron következő ülésén. A döntés tartalmazza a támogatott kutatási témákat és az egyes
kutatócsoportoknak megítélt hallgatói helyek számát is. A döntésről a pályázókat az EFOP 363 projekt
szakmai asszisztense e-mailen értesíti, és a nyertes kutatócsoportok listája felkerül a projekt honlapjára is
(fiatalkutato.uni-corvinus.hu).
A kutatási témák közül előnyben részesülnek
●
●
●
●

amelyek illeszkednek a Kar kutatási stratégiai irányaihoz,
amelyek elősegíthetik fiatal kutatók előrelépését,
amelynek folytatására illetve továbbvitelére van lehetőség,
ahol az eredmények publikálása minősített hazai vagy
nemzetközi folyóiratban várható.

Fiatal kutató: Olyan tudományos fokozattal rendelkező posztdoktor, akik a projekt támogatási szerződése hatályba lépésének
napján a 40. életévüket nem töltötték be.

1

2

Ez esetben tehát a kutatócsoport vezetője nem részesül anyagi ellenszolgáltatásban.

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

A nyertes Kutatócsoportok számára megítélt hallgatói helyekre PhD hallgatók a „Pályázat Doktori
Kiválósági Ösztöndíj”, MA hallgatók pedig a „Pályázat Kutatási Ösztöndíj” keretében pályázhatnak. Ennek
kiírása a NEPTUN-on keresztül történik. A hallgatói ösztöndíj pályázatokat a Kutatócsoportvezető
véleményezi és az általa preferált rangsorra javaslatot tesz. A döntést a Bíráló Bizottság hozza meg. A
bizottság hat főből áll: elnöke az EFOP 3.6.3 projekt szakmai vezetője, tagjai a három alprojektvezető, a
projektmenedzser, illetve a pályázatot benyújtó doktorandusz hallgató doktori iskolájának vezetője vagy az
általa delegált személy. A bizottság döntéséről, a nyertes hallgatók személyéről az EFOP 3.6.3 szakmai
asszisztense értesíti a kutatócsoportok vezetőit.
Kutatócsoport és ösztöndíj pályázatok ütemezése 2019/20-ban:

2019/20 2. félév

Tevékenység

2019.10.01.

Kutatócsoport pályázat meghirdetése

2019.11.11.

Kutatócsoport pályázat beadási határideje

2019.11.25.

Értesítés a pályázat elbírálásáról

2019.12.02.

Kiválósági Ösztöndíj pályázat meghirdetése

2020.01.13.

Kiválósági Ösztöndíj pályázat beadási határideje

2020.01.31.

Értesítés a Kiválósági Ösztöndíj pályázat elbírálásáról

2020.02.01. - 2020.06.30.

Kutatás megvalósítása

2020.07.14.

Kutatócsoport beszámolójának benyújtása

2021.06.30.

Publikációs vállalások végső teljesítésének határideje
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A kutatócsoportok összetételének keretei 2019/20 tavaszi félévben a Gazdálkodástani Doktori
Iskolában:
Támogatottak
száma (fő /félév)

Jogviszony

Státusz a
kutatócsoportban

Díj /hó (bruttó)

kutatócsoport vezető

100.000.- Ft/hó

2

munkabér (kerkieg)

PhD hallgató

80.000.-Ft/hó

4

ösztöndíj

MA hallgató (EFOP
gyakornok)

50.000.-Ft/hó

6

ösztöndíj

A projekt keretében a 2020/21 őszi félévtől nem áll rendelkezésre további forrás.
Pályázati feltételek:
1. A kutatócsoportban résztvevőknek aktív státuszúaknak kell lenniük a kutatás teljes időtartama alatt.
2. A kutatócsoport vezetőnek PhD fokozattal és legfeljebb habilitált docensi besorolással kell
rendelkeznie. A pályázatnál előnyt élveznek a fiatal kutatók pályázatai.
A pályázatokat Fazekas Nóra szakmai asszisztensnek kell megküldeni e-mailen a nora.fazekas@unicorvinus.hu címre a megjelölt határidőig.
A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:
1. Kutatócsoport vezetőjének önéletrajza és publikációs jegyzéke (a fontosabb publikációkkal)
2. Kutatási terv
3. Kutatócsoport vezetői nyilatkozat aláírt példánya
Kutatási tervvel kapcsolatos elvárások:
A kutatási tervnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
● Kutatócsoport megnevezése
● Doktori iskola megnevezése
● Kutatócsoport tervezett összetétele
○ létszám (minimum és maximum létszámot figyelembe
véve) és státusz (MA/PhD)
○ időtartam (5 hónap),
○ résztvevők jogviszonya (hallgatói vagy
foglalkoztatási jogviszony)
● Kutatási terv: kb. 2 oldal terjedelemben
tartalmazza a következőket:
○ kutatási kérdés
○ a kutatás ütemezése, feladatleírások
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○ publikációk ütemezése résztvevőnkként
A kutatócsoportok publikációs elvárása:
● min. 1 lektorált publikáció/fő (kivéve MA hallgató)
● min. 1 konferencia előadás/fő
● min. 1 TDK dolgozat (MA hallgató esetén)
A publikációk megjelenésének határideje meghaladhatja a kutatócsoport (ösztöndíj) időszakát. Az elfogadott
végső határidőn belül kell teljesíteni a vállalásokat, legalább befogadó nyilatkozat benyújtásával.

Kutatócsoport vezető nyilatkozik arról, hogy vállalja:
● a résztvevők munkavégzésének irányítását, felügyeletét
● záróbeszámoló készítését az elvégzett kutatási tevékenységről
● a publikációs vállalások teljesítését.
Tájékoztató a PhD hallgatókra és MA hallgatókra vonatkozó ösztöndíj pályázatról
A kutatócsoportba pályázó PhD hallgatónak az alábbi dokumentumokat kell benyújtania a NEPTUN
rendszeren keresztül:
kitöltött pályázati adatlap és nyilatkozat
részletes Europass szakmai életrajz
motivációs levél (max. 1 oldal terjedelemben)
ajánlás aláírt példánya egy, az adott kutatási terület egyetemi tanári vagy docensi munkakörben
foglalkoztatott oktatójától
● ajánlás aláírt példánya a doktori témavezetőjétől (aki lehet a kutatócsoport vezetője is)3
●
●
●
●

A kutatócsoportba pályázó MA hallgatónak az alábbi dokumentumokat kell benyújtania a NEPTUN
rendszeren keresztül:
●
●
●
●

3

kitöltött pályázati adatlap és nyilatkozat
részletes Europass szakmai életrajz
motivációs levél (max. 1 oldal terjedelemben)
ajánlás aláírt példánya a kutatócsoport vezetőjétől

Amennyiben a kutatócsoport vezetője is ad ajánlást a PhD hallgató(k)nak, akkor azt vagy mint témavezetője, vagy mint az adott
kutatási terület egyetemi tanári vagy docensi munkakörben foglalkoztatott oktatója teheti. Kutatócsoport vezetője tehát
személyenként csak egy ajánlást adhat.

