Pályázati felhívás
a 2021/2022. tanév 1. (őszi) és 2. (tavasz) félévére
Teljesítményalapú Doktori Ösztöndíjra
A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Hallgatói Követelményrendszer 4.
rész Hallgatói térítési és juttatási szabályzatban (a továbbiakban: HTJSZ) 46.§ és az MNB
ösztöndíjakról szóló 23/2021. számú Elnöki Testületi rendelkezésben meghatározottaknak
megfelelően pályázatot hirdet a 2021/2022. tanév 1. (őszi) és 2. (tavaszi) félévre az 1. pontban
meghatározott Doktori Iskola nappali munkarendű képzésében részt vevő önköltséges
doktorandusz hallgatók támogatására az alábbiak szerint.

(1) A pályázat célja: a tudásteremtés ösztönzése, multidiszciplináris oktatási, kutatási

programok támogatása, ennek keretében a geopolitikának, mint a gazdaságpolitika
fontos dimenziójának szakmai és tudományos feltárása, valamint a hallgatók
teljesítményének ösztönzése. Ennek részeként a Nemzetközi Kapcsolatok és
Politikatudományi Doktori Iskola Geopolitika és Fenntartható Fejlődés Doktori
Program
hallgatóit,
a
tanulmányi/kutatási
teljesítményük
alapján
teljesítményalapú ösztöndíj (továbbiakban: ösztöndíj) formájában támogassa.

(2) Az ösztöndíj időtartama: Az ösztöndíj a 2021/22. tanévben 10 hónap időtartamra
folyósítható, a 2021. szeptember 1-től 2022. június 30-ig tartó időszakra.

(3) Az ösztöndíjban csak azok a nappali munkarendben tanulmányokat folytató, legalább

a tanév egyik félévében aktív státuszú, önköltséges doktorandusz hallgatók
részesülhetnek, akik – sikeres felvételi eljárást követően – a tanulmányaikat a
2017/2018. tanévtől a 2020/21. tanévig nyolc féléves doktori képzésben kezdték meg.
Az ösztöndíj legfeljebb a nyolc féléves képzési idő alatt, az aktív félévekre folyósítható.

(4) A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az adott félévben és az azt megelőző félévben
milyen pályázati úton elnyert intézményi ösztöndíjban, támogatásban (pl. konferenciarészvétel, fordítás) részesült.

(5) Az ösztöndíj a 2021/2022. tanévben legfeljebb 15 főnek ítélhető oda.
(6) Az ösztöndíj összege: a 2021/2022. tanévben 280.000.- Ft/hó egységesen, amely

egyösszegben kerül folyósításra. Az ösztöndíj maximum 10 (tíz) hónapra (félévenként
5 (öt)-5 (öt) hónapra) kerül folyósításra.

(7) Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei:
Az ösztöndíjra azon nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező
önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató doktorandusz hallgatók
pályázhatnak, akik
a) a 2017/18. és a 2020/2021. közötti tanévekben nyertek felvételt és kezdték meg
tanulmányaikat az 1.) pont szerinti doktori képzésben,
b) önköltségi díjukat maguk fizetik (azaz az önköltség összegéről kiállított számla
a hallgató nevére szól, azt harmadik fél nem vállalta/vállalja át);
c) a pályázatban érintett doktori képzésük vonatkozásában más tanulmányi
ösztöndíjban a 2021/22 tanév I-II. félévében nem részesülnek,
d) az utolsó két, lezárt aktív félévükben legalább 48 (tehát a két félévben átlagosan
legalább 24/félév) kreditet szereztek.

(8) Az ösztöndíj folyósításának feltételei:
a) a támogatást elnyert hallgató és az Egyetem közötti ösztöndíjszerződés megkötése,
b) a 2021/2022. tanév legalább egyik félévében aktív hallgatói (doktoranduszi)
jogviszony, az aktív félév hónapjaira.

(9) A hallgató az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti, amennyiben:
a) a hallgató az ösztöndíjszerződés megkötésére vonatkozó egyetemi felhívástól
számított 30 napon belül nem írja alá az ösztöndíjszerződést vagy úgy nyilatkozik,
hogy azt nem kívánja aláírni;
b) az ösztöndíjszerződés időszaka lejár;
c) az ösztöndíjszerződést – a szerződésben meghatározottak szerint – bármelyik fél
felbontja.

(10) Visszafizetési kötelezettség: Amennyiben az ösztöndíj úgy kerül folyósításra, hogy
a hallgató nem lett volna rá jogosult, a hallgatót visszafizetési kötelezettség terheli. A
visszafizetési kötelezettség részletes szabályait az ösztöndíjszerződés tartalmazza.

(11) A

pályázatot a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszer
„Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető
kérvények”
menüpontjában
elérhető
„Teljesítményalapú Doktori Ösztöndíj Pályázat 2021/2022 tanév” kérvényen keresztül
kell benyújtani a szükséges dokumentumok feltöltésével.

(12) A pályázási időszak: 2022. május 10 – 2022. május 13.
(13) A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 13., 12.00 óra
(14) A határidő elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen benyújtott, illetve hiányos

pályázatot a Bíráló Bizottság nem veszi figyelembe. Hiánypótlásra és igazolási kérelem
benyújtására nincs lehetőség.

(15) A pályázat elbírálása: A pályázatokat egy bizottság bírálja el és dönt az ösztöndíj

odaítéléséről A bizottság elnöke a kutatási rektorhelyettes, további tagjai az Egyetemi
Doktori Tanács elnöke, a CDI dékánja, valamint a pályázatot benyújtó önköltséges
doktorandusz hallgató doktori iskolájának vezetője vagy az általa kijelölt személy.

(16) A Bizottság a benyújtási határidőt követő legfeljebb 30 napon belül meghozza döntését.
(17) Jogorvoslatra a közléstől számított 15 napon belül, a Neptunban leadott jogorvoslati
kérelemmel van lehetőség. A jogorvoslat tárgyában a Hallgatói Felülbírálati Bizottság
dönt.

(18) A pályázatról további felvilágosítás a phd.office@uni-corvinus.hu címen kérhető.
Budapest, 2022. május 9.

Dr. Kónya István
Corvinus Doktori Iskolák dékán

