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1) A Kreatív Kutatási Ötlet Díj pályázat célja a kutatási terv megvalósításának 1) The aim of the Creative Research Idea Award call is to facilitate the
elősegítse.
implementation of the research plan.
2) A Kreatív Kutatási Ötlet Díj kitüntetésben a képzés munkarendjétől, illetve 2) The Creative Research Idea Award is given to an active doctoral student,
finanszírozási formájától függetlenül az az aktív hallgatói jogviszonnyal
regardless of the work schedule or form of funding, whose research plan
rendelkező doktorandusz hallgató részesülhet, akinek a doktori képzés első
concluding the first phase of the doctoral program approaches current
szakaszát lezáró kutatási terve az aktuális környezeti, gazdasági és társadalmi
environmental, economic and social challenges in a new way, and / or whose
kihívásokat újszerűen közelít meg, és/vagy akinek a kutatási terve
research plan includes a novel, creative approach in its methodology, taking into
módszertanában újszerű, kreatív megközelítést tartalmaz az alábbi szempontok
account the following aspects:
figyelembevételével:
a) the novelty and innovative nature of the idea
a) az ötlet újszerűsége, innovatív jellege
b) the feasibility of the idea
b) az ötlet megvalósíthatósága
c) the usability of the idea
c) az ötlet hasznosíthatósága
d) the social and economic impact of the idea.
d) az ötlet társadalmi, gazdasági hatása.
3) Pre-nominated students can apply for the award. The board of the doctoral
3) A kitüntetésre előzetesen kiválasztott hallgatók pályázhatnak. A kitüntetés
school may make a proposal for the award on the basis of the research plan
adományozására bármely doktori iskola tanácsa javaslatot tehet a komplex
presented / introduced / described in connection to the comprehensive exam.
vizsgához kapcsolódó előadott/bemutatott/ ismertetett kutatás terv alapján. Az
The number of students that can be nominated by a doctoral school is determined
egy doktori iskola által javasolható (nominálható) hallgatók létszámát az adott
by the number of students who successfully pass the comprehensive exam in the
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időszakban komplex vizsgát sikeresen teljesítő hallgatók létszáma határozza
meg. Komplex vizsgázók számától függően minden 5 fő után 1 fő, de doktori
iskolánként legfeljebb 4 fő hallgató javasolható.

given period. For each group of 5 students started, 1 student, but a maximum of
4 students per doctoral school can be recommended.

4) Completed applications shall be submitted electronically to the e-mail address
4) A díjra pályázni az Orbánné Virágh Eszter Margit (eszter.viragh@uniof Orbánné Virágh Eszter Margit (eszter.viragh@uni-corvinus.hu) by the
corvinus.hu) e-mail címre elektronikusan, és hiánytalanul megküldött pályázattal
application deadline. The application must be accompanied by:
lehet. A pályázathoz mellékelni kell:
a) completed application form
a) kitöltött pályázati adatlap
b) the research plan submitted for the comprehensive exam
b) komplex vizsgára benyújtott kutatási terv
c) a summary to be submitted by applicants for the Creative Research Idea Award
c) Kreatív Kutatási Ötlet Díjra nevezettek témaösszefoglalója
5) The application period is from 21 June 2021 to 07 July 2021. The deadline for
5) A pályázási időszak 2021. június 21.-2021. július 07. A pályázat benyújtásának
submission of applications is at 23:59 on 07 July 2020. Failure to submit the
határideje: 2020. július 07. 23:59 óra. A határidő elmulasztása jogvesztő, a
application by the deadline results in disqualification, late or incomplete
késedelmesen benyújtott, illetve hiányos pályázatot a Bíráló Bizottság nem
applications shall not be considered by the Evaluation Board.
veszi figyelembe.
6) A maximum of three students per year can receive the Creative Research Idea
6) Kreatív Kutatási Ötlet Díj kitüntetésben évente legfeljebb három személy
Award.
részesülhet.
7) Applications are assessed by an Evaluation Board consisting of 5 members: the
7) A kitüntetés adományozásáról öt tagú bizottság dönt. A bizottság elnöke a
chairman shall be the Director General of the Corvinus Doctoral Schools (CDS),
Corvinus Doktori Iskolák főigazgatója, a bizottság tagjait a Corvinus Doktori
its members shall be one person from each of the representatives of the doctoral
Iskolák (CDI) Főigazgatója jelöli ki az érintett doktori iskolák képviselőiből
schools concerned appointed by the Director General of Corvinus Doctoral
Schools
8) A Bizottság a benyújtott pályázati anyag és a komplex vizsgára beadott kutatási
terv alapján dönt a díj odaítéléséről.
8) The Evaluation Board will decide on the award based on the aforementioned
summary and the submitted research plan for the comprehensive exam.
9) A bizottság a beérkezett anyagokat augusztus 31-ig elbírálja.
9) The Evaluation Board shall make its decision until 31th of August.
10) A kitüntetéssel adományozást igazoló oklevél és egyszeri pénzjutalom jár,
amelynek összege bruttó 300.000 Ft. A kitüntetés forrását a Corvinus Doktori 10) Grantees will receive an award certificate as well as a cash prize amounting to
Iskola (CDI) költségvetése biztosítja, ide értve a pályázati forrásokat is.
HUF 300,000. The award will be financed from the budget of the Corvinus
Doctoral Schools (CDS), including grant sources.
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11) A kitüntetés átadására az éves kitüntetés-átadó ünnepségen kerül sor. Az 11) The award will be given at the annual award ceremony. The award certificate is
oklevél aláírója az Egyetem rektora, dátuma az átadás napja.
signed by the rector, the date is the day of delivery.
12) A pályázati felhívást CDI honlapján és az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 12) The present Call for Applications is published on the Corvinus Doctoral
projekt honlapján kell közzétenni
Schools’ (CDS) website and on the portal of the EFOP-3.6.3-VEKOP-16-201700007 project.
13) A pályázatról további felvilágosítás Orbánné Virágh Eszter Margit
(eszter.viragh@uni-corvinus.hu) címen kérhető.
13) Further information on the application can be obtained from Orbánné Virágh
Eszter Margit at eszter.viragh@uni-corvinus.hu
Budapest, 2021. június 17.
Budapest, 16-06-2021
Dr. Michalkó Gábor sk.

Dr. Sass Judit sk.

főigazgató

szakmai vezető
Dr. Michalkó Gábor sk.

Dr. Sass Judit sk.

Director General

Project’s professional leader
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