Pályázat Corvinus Doktori Ösztöndíjra a 2022/2023. tanévre

Pályázati felhívás
a 2022/2023. tanév 1. (őszi) és 2. (tavasz) félévére
Corvinus Doktori Ösztöndíjra
A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem vagy Corvinus) ― a Hallgatói
térítési és juttatási szabályzat (HTJSZ) 43.§-ban meghatározottaknak megfelelően –
pályázatot hirdet az Egyetem doktorandusz hallgatóinak ösztöndíj formájában történő
támogatására az alábbiak szerint.
1. A pályázat célja: Az ösztöndíjjal megvalósuló támogatás a magyar állami
ösztöndíj kiegészítésére szolgál, célja a legtehetségesebb, legjobban teljesítő
doktoranduszok tanulmányainak támogatása, egzisztenciális helyzetük
stabilitásának elősegítése, az akadémiai életpályára lépés vonzóvá tétele.
2. A támogatás feltételei:
a)

Doktori szabályzat szerinti akadémiai pályán folytat tanulmányokat;

b) magyar állami ösztöndíjas képzésben vesz részt;
c) tanulmányait a Corvinus doktori képzésében első alkalommal a
2021/2022/I. (őszi) félévében vagy azt követően kezdte meg;
d) a pályázat benyújtását megelőző időszakra vonatkozó előírt beszámolót
elkészítette és azt a Doktori Ösztöndíjtanács elfogadta.
3. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok:
Az ösztöndíjra pályázó doktorandusz hallgatónak a pályázatához az alábbi
dokumentumokat kell benyújtania:
a) részletes beszámoló a 2021/2022. tanév 2. félévéről.
4. Az ösztöndíj időtartama: Az ösztöndíj a 2022/23. tanévben 10 hónap
időtartamra folyósítható, a 2022. szeptember 1-től 2023. június 30-ig tartó
időszakra, de legfeljebb az állami ösztöndíjas félévek számának (képzési idő)
megfelelő félévre.
5. Az ösztöndíj összege: 140 000 Ft/hó
6. Az ösztöndíj folyósításának feltételei:
a) a támogatást elnyert hallgató és az Egyetem közötti ösztöndíjszerződés
megkötése,
b) az ösztöndíjas minden szemesztert követően írásbeli beszámolót köteles
készíteni, amelyet az őszi szemeszterben legkésőbb január 30-ig, a tavaszi
szemeszterben június 30-ig köteles benyújtani.
c) az ösztöndíjas a doktorandusz jogviszonya mellett csak polgári jogi
(megbízási) jogviszonyt vagy részmunkaidős (legfeljebb 50%)
munkaviszonyt létesíthet az Egyetemen kívüli munkaadónál, amellyel
kapcsolatban a Corvinus Doktori Iskolák főigazgatója felé bejelentési
kötelezettség áll fenn.

Pályázat Corvinus Doktori Ösztöndíjra a 2022/2023. tanévre

7. 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) akinek a beszámolóját a Doktori Ösztöndíjtanács nem fogadja el, a
beszámolóval érintett félévet követő félévre vonatkozóan;
d) amennyiben a hallgató nem nyújtja be a beszámolót, a beszámolóval
érintett és a beszámolóval érintett félévet követő félév teljes időszakára
vonatkozóan;
e) amennyiben a hallgató önköltséges képzésre kerül át, az önköltséges
finanszírozási formában folytatott félév(ek) teljes időszakára vonatkozóan;
f)

akinek a hallgatói jogviszonya megszűnik, a megszűnés félévére és a
megszűnés félévét követő félévre vonatkozóan;

g) ha részmunkaidős (legfeljebb 50%) munkaviszonyt meghaladó
munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, a többletmunkavégzéssel
érintett félév és a többletmunkavégzéssel érintett félévet követő félévre
vonatkozóan.
8. 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 a HTJSZ
43.§ (23) bekezdése és az ösztöndíjszerződés tartalmazza.
9. A pályázatot a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszer
„Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények” menüpontjában elérhető
„Corvinus Doktori Ösztöndíj Pályázat 2022/2023” kérvényen keresztül kell
benyújtani a szükséges dokumentumok feltöltésével.
10. A pályázási időszak: 2022. július 4. 10:00 - 2022. július 8. 12:00
11. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 8. 12:00
12. A határidő elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen benyújtott, illetve hiányos
pályázatot a bíráló Bizottság nem veszi figyelembe. Hiánypótlásra és igazolási
kérelem benyújtására nincs lehetőség.
13. A pályázat elbírálása: A pályázatokat a Doktori Ösztöndíjtanács bírálja el és
dönt az ösztöndíj odaítéléséről. A Doktori Ösztöndíjtanács elnöke az Egyetemi
Doktori Tanács elnöke, tagjai a kutatási rektorhelyettes, a doktori iskolák
vezetői (távollétükben a delegált programigazgató), a Corvinus Doktori Iskolák
dékánja és a Doktorandusz Önkormányzat delegáltja, titkára (szavazati jog
nélkül) a Corvinus Doktori Iskolák irodavezetője.
14. A Bizottság a benyújtási határidőt követő legfeljebb 30 napon belül meghozza
döntését.
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15. Jogorvoslatra a közléstől számított 15 napon belül, a Neptunban leadott
jogorvoslati kérelemmel van lehetőség. A jogorvoslat tárgyában a Hallgatói
Felülbírálati Bizottság dönt.
16. A pályázatról további felvilágosítás az phd.office@uni-corvinus.hu címen
kérhető.
Budapest, 2022. június 29.

Dr. Kónya István
Corvinus Doktori Iskolák dékán

