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Pályázati felhívás
családi vállalatok kutatási téma ösztönzését elősegítő ösztöndíjra
2019/2020. tanév 2. félév

A Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetének keretein belül működő Családi Vállalatok Központ (a továbbiakban: CSVK) ― saját bevételei terhére – pályázatot hirdet az Egyetem doktori képzésben résztvevő hallgatóinak ösztöndíj formájában történő támogatására:
1) A pályázat célja a családi vállalatok témájában végzett kiemelkedő színvonalú
doktori kutatások támogatása.
2) A pályázás feltétele: Azon hallgatók pályázhatnak, akik aktív jogviszonnyal rendelkeznek és doktori képzéseiben vesznek részt vagy ezen feltételeknek a
2020/2021. tanév őszi félévében meg fognak felelni (azaz a 2020/2021. tanév
őszi félévére beiratkoznak).
3) A pályázat elbírálásának feltétele, hogy a pályázó nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy kutatási tevékenységét összehangolja a CSVK céljaival.
4) Az ösztöndíjra pályázó doktorandusz hallgatónak a pályázatához az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:
a) részletes szakmai életrajzot, magyar és angol nyelven
b) motivációs levelet, magyar és angol nyelven
c) rövid kutatási tervet, amelyben maximum 2 oldalban összefoglalja a családi
vállalat vonatkozású doktori kutatási témáját, vagy meggyőzően érvel amellett, hogy a már meglévő doktori kutatási témája szoros kapcsolatba hozható a családi vállalatokkal), magyar és angol nyelven
d) két szakmai ajánlást, angol nyelven
5) Az ösztöndíj alapösszege 150.000 Ft/hó.
6) Ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma legfeljebb 2 fő. A Bíráló Bizottság
fenntartja a jogot, hogy a pályázatok értékelése alapján ösztöndíjat egyetlen
pályázónak sem ítél meg.
7) Az ösztöndíj időtartamát a Bíráló Bizottság határozza meg, minimum 6 hónap,
de legfeljebb 24 hónap.
8) Az ösztöndíj odaítéléséről a Bíráló Bizottság feltételes döntést hoz tekintettel a
2.) pontban meghatározott jogosultsági feltételre, azaz az ösztöndíjra vonatkozó határozat a felvételt követő beiratkozással hatályosul.
9) Az ösztöndíj a 2020/2021. tanévben az elnyert időszak alatt havonta kerül folyósításra.
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10) A jogosultság feltételei:
a) Az ösztöndíjban csak azok az aktív státuszú doktorandusz hallgatók részesülhetnek, akik a tanulmányaikat doktori képzésben
i) a 2016/2017. tanévben vagy azt követően – nyolc féléves képzésben –
kezdik meg, legfeljebb a nyolc féléves képzési időszak alatt,
ii) a 2015/2016. tanévben vagy azt megelőzően – hat féléves képzésben –
kezdték meg, legfeljebb a hat féléves képzési időszak alatt, illetve
iii) a más felsőoktatási intézményből átvett doktorandusz hallgatók az átvételi határozatban megadott képzés képzési idejéből hátralévő képzési
időszakban részesülhetnek az ösztöndíjban.
11) Az ösztöndíj folyósításának feltételei:
a) Az ösztöndíj folyósításának feltétele a támogatást elnyert hallgató és az
Egyetem közötti ösztöndíjszerződés megkötése.
12) Az ösztöndíjra való jogosultság megszűnése:
a) A doktorandusz hallgató az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti és az
ösztöndíj tovább nem folyósítható
b) ha hallgatói jogviszonya megszűnik;
c) a Bíráló Bizottság döntése alapján, ha kutatási tevékenységét megváltoztatja és ennek következtében a CSVK célkitűzéseivel nem áll összhangban;
d) a Bíráló Bizottság döntése alapján, ha a CSVK kutatási tevékenységben nem
megfelelően vesz részt.
13) Amennyiben a doktorandusz hallgató egy adott félévben hallgatói jogviszonyát bármely okból szünetelteti, az ösztöndíjjogosultságát nem veszti el, de ösztöndíj részére az adott félévben nem folyósítható. Amennyiben a hallgató a
félév folyamán bármely okból szünetelő státuszba kerül (passzív félév), a Bíráló
Bizottság egyedileg mérlegel az adott félévre kiutalt ösztöndíj kérdésében.
14) Az ösztöndíj végső célja egy, a családi vállalatok témakörhöz kapcsolódó
színvonalas doktori disszertáció elkészítése és megvédése. Amennyiben ez a
cél nem teljesül a Doktori Iskola szabályai szerint rendelkezésre álló időszak végéig, akkor a folyósított ösztöndíj összegének 50%-a visszafizetendő.
15) A doktoranduszhallgató az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti és az
ösztöndíj tovább nem folyósítható, ha
a) hallgatói jogviszonya megszűnik,
b) az adott szervezeti egység kutatási tevékenységének segítésében nem vesz
részt,
c) a Bíráló Bizottság döntése szerint, amennyiben kutatási tevékenységével
nem teljesíti a jogosultság odaítélésekor meghatározott teljesítmény-feltételeket,
d) kutatási tevékenységét megváltoztatja és ennek következtében a szervezeti
egység célkitűzéseivel nem áll összhangban.
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16) A pályázási időszak 2020. július 22. - 2020. augusztus 24. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 24. 23:59 óra. A határidő elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen benyújtott, illetve hiányos pályázatot a Bíráló
Bizottság nem veszi figyelembe.
17) A pályázatot emailben kell benyújtani a pályázati adatlap kitöltésével, a pályázati anyag csatolásával és határidőre történő leadásával.
18) A pályázat elbírálása
a) A pályázatokról a Bíráló Bizottság dönt, amelynek tagjai: a CSVK nemzetközi Tanácsadó Testületének elnöke, az Egyetem által a Központ Tanácsadó
Testületébe delegált tag, valamint a Központ vezetője.
b) A Bíráló Bizottság a benyújtási határidőt követő 15 napon belül meghozza
döntését.
19) A pályázati felhívást az Egyetem honlapján, a Corvinus Hírekben valamint a
Neptunban tájékoztató üzenetet kell küldeni.
20) A pályázatot elektronikusan kell benyújtani a felhíváshoz mellékelt és kitöltött adatlap, a CSVK Központ tudományos munkatársának, Wieszt Attilának
történő megküldésével az attila.wieszt@uni-corvinus.hu címre.
21) A pályázatról további felvilágosítás a CSVK Központ tudományos munkatársának, az attila.wieszt@uni-corvinus.hu címen kérhető.

Budapest, 2020. július 21.

Dr. Michalkó Gábor
sk.
főigazgató
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Budapesti Corvinus Egyetem (FI 43814)
1093 Budapest Fővám tér 8.
Pályázati adatlap
családi vállalatok kutatási téma ösztönzését elősegítő ösztöndíjhoz
Pályázó neve:
Pályázó születési helye és ideje:
Képzési program megnevezése:
Pályázó oktatási azonosítója:
Kijelentem, hogy a pályázatban megadott információk, adatok a valóságnak megfelelnek.
A pályázati felhívásban foglaltakat megértettem és az abban foglalt feltételeket
elfogadom.
Nyilatkozat:
Vállalom, hogy kutatási tevékenységemet a Bíráló Bizottság iránymutatásainak
megfelelően összehangolom a Családi Vállalatok Központ célkitűzéseivel.
Budapest, 2020. …………...

pályázó aláírása

Mellékletek:
a. Részletes szakmai életrajz, magyar és angol nyelven
b. Motivációs levél, magyar és angol nyelven
c. Rövid kutatási terv (amelyben maximum 2 oldalban összefoglalja a családi vállalat vonatkozású doktori kutatási témáját, vagy meggyőzően érvel amellett, hogy a már meglévő doktori kutatási témája szoros kapcsolatba hozható a családi vállalatokkal), magyar és angol nyelven
d. Két szakmai ajánlást, angol nyelven
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