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Pályázati felhívás
Corvinus „Pályázat Kutatási Ösztöndíj”-ra
a BCE SZMSZ III. kötet 4. rész Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 38 §-a alapján az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 „Tehetségből fiatal kutató” – A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatában” pályázati forrás terhére
2020/2021. tanév 1. félévére
A BCE EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 pályázati 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 1. (őszi) félévében induló kutatócsoporthoz kell csatlakoznia (az aktuális kutatócsoportokról az alábbi linken tájékozódhatnak a pályázók: http://fiatalkutato.uni-corvinus.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 5 hónap időtartamra kaphatja az adott
pályázó.
3. Az ösztöndíj keretösszege jelen felhívás keretében 2 250 000-Ft. Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma legfeljebb 9 fő.
4. Az ösztöndíj összege: 50.000 Ft/hó/hallgató.
5. Az ösztöndíj jogosultság feltételei:
Az ösztöndíjra azon nappali munkarendű, aktív státuszú mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgatók jogosultak, akik
a) a mesterképzés mintatantervében a 2019/2020. tanév II. (tavaszi) félévében
előírt kreditértékének minimum 80 %-át teljesítette, első évfolyamos hallgatók esetén a tanulmányok megkezdését megelőző alapképzési szakon nem
lépte túl a képzési időt;
b) kumulált tanulmányi átlaga a pályázat benyújtásakor legalább 3.0, első évfolyamos hallgatók esetén a tanulmányok megkezdését megelőző alapképzési szakon szerzett oklevele legalább jó minősítésű;
c) a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időt nem
lépte 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) a hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, a megszűnést vagy a szünetelés hónapját követő hónaptól;
c) a pályázat megvalósításában, a kutatási tevékenység segítésében nem vesz
részt, a Bíráló Bizottság határozatában meghatározott időponttól;
d) kutatási tevékenységét megváltoztatja és ennek következtében az a projekt
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 részére kifizetett 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-3.6.3VEKOP-16-2017-00007 2020/21/1” kérvényen keresztül, a szükséges igazolások, dokumentumok feltöltésével, valamint a pályázat határidőre történő leadásával lehet.
10. A pályázási időszak 2020. október 26. 12:00 órától – 2020. november 08.
23:59 óráig tart. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 08.
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 Europass szakmai életrajzot
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 arra, vonatkozóan, hogy vállalja, hogy a BCE EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 projekt részvételéhez kötődő eredményeket publikálja
és a publikációkban megjeleníti, hogy azt a BCE EFOP-3.6.3-VEKOP-162017-00007 projektje keretében készítette.
A pályázat mellé csatolandó dokumentumok PDF, PNG, JPG vagy JPEG fájl formátumban fogadhatók el, melyeknek egyenkénti mérete nem haladhatja meg
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az 500 KB-ot. A kérelmet addig nem lehet leadni, míg nem került feltöltésre
legalább egy dokumentum.
12. A Pályázat elbírálása:
a) A beérkező pályázatokat 6 fős Bíráló Bizottság bírálja el, amelynek az elnöke
az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 projekt szakmai vezetője. Tagjai az
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 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.
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/diploma minősítés (12%)
bc) a motivációs levél értékelése (50%)
bd) publikációs vállalások (20%)
Szempont
a pályázó szakmai
múltja/teljesítménye
tanulmányi átlag
felsőbb éveseknél
elsősöknél diploma
minősítésa
a motivációs levél
értékelése

publikációs vállalások

nem megfelelő-0
pont

Pontozás
részben megfelelő- 9 pont

kiválóan megfelelő- 18 pont

3,75-ig 0 pont

3,76-4,5 6 pont

4,51 felett 12 pont

jó 6 pont

jeles 12 pont

a kutatócsoporthoz nem illeszkedő
motiviáció -0 pont

a kutatócsoporthoz kiválóan illeszkedő motiváció- 50 pont
kiváló elképzelés20 pont

a kutatócsoporthoz részben illeszkedő motiváció 25
pont
nincs elképzelés -0 megfelelő elképzepont
lés-10 pont

c) A Bíráló Bizottság a jelentkezések függvényében tartaléklistát állíthat fel az
elért pontszámok sorrendjének megfelelően.
13. Az eredmények közzététele: A Bíráló Bizottság a pályázat benyújtás határidejét követő 7 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 15 napon belül ösztöndíjszerződést kell
kötni, melynek megkötéséért a projekt szakmai vezetője felelős.
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. Ezen ösztöndíjkiírás a pályázati forrás kimerítése, illetve az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 projekt lezárását követően megszűnik.
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17. Jelen pályázati kiírás az Egyetem honlapján, az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-201700007 projekt 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-16-2017-00007
projekt honlapján érhető el.
18. Jogorvoslatra a közléstől számított 15 napon belül, a Bíráló Bizottsághoz leadott felülbírálati kérelemmel van lehetőség.
19. A pályázatról további felvilágosítás Kovács Katalin szakmai koordinátortól a
katalin.kovacs@uni-corvinus.hu címen kérhető.
Budapest, 2020. október 26.

Dr. Szabó Lajos György
oktatási rektorhelyettes
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CALL FOR APPLICATIONS
for CUB’s “Research Scholarship”
pursuant to 38 § of Chapter III.2. on the Regulation on Allowances for
Students of the Organizational and Operational Rules of CUB
Semester 1 of the 2020/21 academic year from grant resource EFOP-3.6.3VEKOP-16-2017-00007
Within the framework of the EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00007 “Young re-

searchers from talented students – Fostering scientific careers in higher education

project the Corvinus University of Budapest hereby invites applications for scholarships from full-time students with an active status who pursue their Master’s studies and perform in an outstanding manner.
(1) The aim of the scholarship is to bring students closer to a research career, to
involve them in traineeship programs in order to gain professional experience
in such a way that is consistent with the objectives of the competition.The
grantee shall join one of the research groups to be established within the
project in Semester 1 (autumn semester) of the 2020/21 academic year
(information on the current research groups is available on the following link:
http://fiatalkutato.uni-corvinus.hu ), his or her research activities shall be in line
with the objectives of the competition in order to ensure that the experiences
gained through the grant activities contribute to meeting the requirements of
eventual doctoral studies as the ultimate goal.
(2) Duration of scholarship: Each applicant may receive the scholarship for 5
months.
(3) Global budget of the grant is 2 250 000 HUF. Number of eligible students: up
to 9 people
(4) Amount of the scholarship is HUF 50.000 /month/student
(5) Scholarship eligibility conditions: only students with a full-time schedule and
an active status within the study period defined in the Qualification and
Ouptput Requirements who pursue their Master Studies and students
participating in undivided Master’s degree program in
a) attaining at least 80% of the total credit value as set out in the sample
curriculum of Master studies for the 2 nd spring semester of the 2019/2020
academic year; in the case of first-year students, not exceeding the
training period in their Bachelor Studies
b) reaching a cumulated credit index of at least 3.0; in the case of first-year
students, attaining a bachelor diploma with at least “good” grading
c) not acceeding the training period specified in the training and outcome
requirements.
(6) Conditions for the disbursement of the scholarship:
a) Conditions of benefitting from the scholarship is signing a scholarship
contract with the university.
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

b) The scholarship can only be disbursed in an active semester, within the
trainig period defined by the training and outcome requirements of the
relevant department
The student shall lose his or her eligibility to the scholarship and the scholarship
cannot be provided further if:
a. the term of the scholarship agreement expires
b. the student’s status is terminated or is suspended: from the month
following the month of termination or suspension
c. the grantee does not take part in realizing the project and does not
contribute to the research activities, from the month following the date
defined in the decision of the Evaluation Board
d. he or she modifies his/her research activities and therefore ceases to
comply with the objectives of the competition, from the date defined
by the Evaluation Board.
Reimbursement obligation:
In case the scholarship has been paid to the grantee, despite the lack of eligibility according to the conditions defined in section (5) or if his/her eligibility
defined in section (7) expires, the grantee has a reimbursement obligation. The
reimbursement obligation includes the whole payment disbursed for the student within the relevant semester. The repayment obligation must be met
within 15 days of the termination of the eligibility. The detailed rules for the
reimbursement obligation are included in the scholarship agreement.
Applications shall be submitted through the Neptun system under “Administration/Requests/Available Request Forms by filling in the relevant information in form “Research Scholarship EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007
2020/21/1” and uploading the required documents by the application deadline.
The application period is from 26th October 2020 to 8th November 2020
23:59. Failure to submit the application by the deadline results in the applicant’s loss of right, late or incomplete applications shall not be considered by
the Evaluation Board.
The following documents are required with the completed application form:
aa) Uploading a detailed professional CV (Europass)
ab) Uploading a motivation letter (one page maximum)
ac) Uploading a recommendation letter from the head of the research
group
ad) declarations in Neptun (on any institutional scholarship or support
(eg..conference participation, translation etc.) received by means of application in the current and the previous semesters
ae) declarations in Neptun on undertaking to feature the results related to
CUB’s participation in the EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 project in
the applicant’s publication. If the grantee publishes owing to the present
scholarship, he or she undertakes to feature that the publication was accomplished within the framework of the EFOP-3.6.3-VEKOP-16-201700007 project at the CUB.
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Documents accompanying the application form shall be uploaded as PDF, PNG,
JPG or JPEG files the individual size of which shall not exceed 500 kB. The application cannot be submitted until at least one document has been uploaded.
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(12) Assement procedure:
a) Applications are assessed by an Evaluation Board consisting of 6
members: the chairperson shall be the professional manager of the
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007. Its members shall be the
managers of the three subprojects of EFOP-3.6.3-VEKOP-16-201700007,the project manager of project EFOP-3.6.3-VEKOP-16-201700007 as well as the Head of the relevant doctoral school or a person
delegated by him/her.
b) In taking its decision, the Evaluation Board shall primarily consider the
viability of the project, but will also take into account the following
factors:
i. the applicant’s previous professional performance
(18%)
ii. grade average(12%)
iii. the evaluation of the motivation letter (50%)
iv. publication commitments (20%)
Factor

(13)

(14)

(15)

(16)
(17)

Scoring

professional background / performance of the applicant
grade point average for upper-year
students
diploma grade for
first-year students
motivation letter

inadequate
0 points
-3,75
0 points
good
6 points
motvation does not
fit the research team
0 points

publication plans

no plans mentioned
0 points

partially adequate
9 points
3,76-4,5
6 points

motivation partially
fits the research
team
25 points
adequate
10 points

excellent
18 points
4,5112 points
excellent
12 points
motivation fits perfectly with the research team
50 points
excellent
20 points

c) The Evaluation Board shall decide on the scholarships with a view to the
viability of the project. Subject to the number of applications, the
Evaluation Borad may draw up a reserve list that reflects the ranking
order of the applications.
Publication of research results: The Evaluation Board shall take its decision
within 7 days of the application deadline, informs applicants through Neptun
and ensures that the scholarship is paid.
A scholarship agreement shall be signed with successful applicants within 15
days, which shall be the responsibility of the professional manager of the
project.
The grantee may only change his/her research group upon the approval of the
Evaluation Board. Any grantee may join more than one group if this had been
authorized by the Evaluation Board.
This call for applications shall cease when the grant source is depleted or when
the of EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 project is closed.
The present Call for Applications is published on the University’s website, on
the portal of the EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 project, through the
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Neptun Unified Study System as well as in the Corvinus Hírek newsletter.
Information on the current research groups linked to the call will be available
on the EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 project’s website as well as the
statistical synthesis of the results after the decision.
(18) Appeals may be submitted within 15 days of the publication of the results
through a request for review form in Neptun.
(19) Further information on the application can be obtained from Katalin Kovács,
the coordinator of the project, at katalin.kovacs@uni-corvinus.hu.
Budapest, 26. October 2020
Lajos György Szabó, PhD
Vice-Rector for Education
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