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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2022/2023/1 félévre
Külföldi tanulmányúton való részvétel támogatására szóló
ösztöndíjra a Corvinus Doktori Iskolák hallgatói számára
A Budapesti Corvinus Egyetem a Hallgatói Követelményrendszer 4. rész Hallgatói térítési
és juttatási szabályzat 44.§-ban meghatározottaknak megfelelően pályázatot hirdet a
2022/2023. tanév 1. (őszi) félévre a Corvinus Doktori Iskolák aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkező, nappali munkarendű képzésében részt vevő doktorandusz hallgatók
támogatására az alábbiak szerint.
(1) Az ösztöndíj célja a doktorandusz hallgatók külföldi tanulmányúton való
részvételének ösztönzése, támogatása, melynek keretében – a tartózkodás
költségéhez való hozzájárulással – a doktorandusz hallgatók doktori értekezésük
elkészítéséhez külföldön, az adott ország magas presztízsű, lehetőleg doktori
képzést is folytató felsőoktatási intézményéhez kötődően folytathatnak
kutatómunkát, szélesíthetik nemzetközi tapasztalataikat, elmélyíthetik idegen
nyelvi kompetenciáikat.
(2) Az elnyert ösztöndíj a 2022/2023. tanév1. (őszi) félév első és utolsó napja (a tanév
időbeosztása szerint) közötti időszakban kerülhet felhasználásra, amennyiben a
pályázó az ösztöndíjas időszakban aktív státusszal rendelkezik.
(3) A pályázás feltételei: az ösztöndíjra csak azok a nappali munkarendben
tanulmányokat folytató, aktív státuszú doktori képzésben részt vevő hallgatók
pályázhatnak függetlenül attól, hogy a tanulmányaikat a tanulmányi (képzési és
kutatási) vagy a fokozatszerzési (kutatási és disszertációs) szakaszban folytatják,
akik
a) a 2016/2017. tanévben vagy azt követően ― nyolc féléves képzésben ― kezdték
meg, legfeljebb a nyolc féléves képzési időszak alatt, amennyiben legalább két,
eredményesen lezárt félévet és minimum 60 kreditet teljesítettek;
b) a más felsőoktatási intézményből átvett doktorandusz hallgatók az átvételi
határozatban megadott képzés képzési idejéből hátralévő képzési időszak idejére
részesülhetnek az ösztöndíjban az a) pontokban meghatározott tanulmányi
követelmények teljesítése esetén.
(4) A (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése mellett a nem magyar
állampolgárságú és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjban részesülő
doktorandusz hallgatók is pályázhatnak, esetükben azonban az anyaországuk nem
lehet a külföldi tanulmányút célterülete.
(5) A pályázás menete:
a. A pályázatra jelentkezni a Neptunban az Ügyintézés / Kérvények /
Kitölthető kérvények menüpontjában elérhető „Doktori külföldi tanulmányi
úton való részvételi ösztöndíj 2022/23/1” kérvényen keresztül az adatok
kitöltésével, a szükséges dokumentumok feltöltésével, valamint a pályázat
határidőre történő leadásával lehet.
(6) A pályázat leadási időszak: 2022. június 27. 10 óra – július 1. 12 óra
(7) A pályázatnak tartalmaznia kell
a) a tanulmányútra vonatkozó kutatási tervet, amely a fogadóintézmény felé is
benyújtásra kerül (magyarul és a fogadó intézményben használt nyelven),
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b) a programigazgató/specializációvezető és a témavezető rövid véleményét a
kutatási tervről
c) a külföldi fogadóintézmény nyilatkozatát1
d) a tanulmányút tervezett időtartamát
e) a tanulmányút becsült költségeit.
(8) A pályázat benyújtásának különös feltételei:
a) annak dokumentálása, hogy a pályázó az eredményes tudományos
kommunikációhoz szükséges szinten tud angolul és/vagy a fogadó
intézményben használt nyelven, ezt nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, idegen nyelvű
előadások megtartását igazoló dokumentummal vagy tudományos
közleményekkel támasztja alá. Amennyiben ezen dokumentumok nem állnak
rendelkezésre, a pályázó idegen nyelvű meghallgatáson vesz részt, amelyen a
fogadóintézményben használt nyelv ismeretét kell alátámasztani.
b) annak vállalása, hogy a pályázó, a kutatási tervéhez kötődő, az ösztöndíjas
időszak alatt született eredményeit a visszatérést követő 3 hónapon belül
legalább műhelytanulmányként közreadja, ennek tényéről szóló nyilatkozatot a
témavezetőjével láttamoztatja és az EgyetemiDoktori Irodára elektronikus
formátumban maradéktalanul eljuttatja.
(9) A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 1. 12.00 óra. A határidő
elmulasztása jogvesztő. A késedelmesen benyújtott, illetve hiányos pályázatot a
Bíráló Bizottság nem veszi figyelembe. Hiánypótlásra és igazolási kérelem
benyújtására nincs lehetőség.
(10)
A pályázat mellé csatolandó dokumentumok PDF fájl formátumban
fogadhatók el, melyeknek egyenkénti mérete nem haladhatja meg az 500 Kb-ot. A
kérelmet addig nem lehet leadni, míg nem került feltöltésre valamennyi
dokumentum.
(11)
A kérelmet addig nem lehet elmenteni, amíg nem került feltöltésre legalább
egy dokumentum.
(12)
Az ösztöndíj odaítéléséről a Bíráló Bizottság dönt, amelynek tagjai az
illetékes Doktori Iskola (a továbbiakban: DI) vezetője, a CDI dékánja és az EDI
irodavezetője.
(13)
Az elbírálás szempontjai:
Szempont

Pontozás
nem
megfelelő – 0
pont

megfelelő
– 10 pont

kiválóan megfelelő
– 20 pont

Korábbi tapasztalat,
előzmények a téma nem releváns
kutatásának
– 0 pont
szempontjából

releváns –
10 pont

teljesen releváns –
20 pont

A kutatási terv

A külföldi fogadóintézmény illetékes szervezeti egysége a doktorandusz kutatási terve alapján
fogadónyilatkozatot állít ki, amelyben megnevezi a tanulmányút során a doktoranduszhoz rendelt
mentort és beosztását, illetve az általa biztosított infrastrukturális feltételeket (könyvtár, iroda,
számítógéphez való hozzáférés stb.).
1
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A pályázat
nem
megfelelő kiválóan megfelelő
összképe, szakmai
megfelelő – 0
– 10 pont – 20 pont
indokoltsága
pont
(14)
Az ösztöndíj egyösszegű és a doktori képzés során egy doktorandusz
hallgatónak csak egyszer adományozható.
(15)
Pályázni minimum 1, maximum 3 hónap időtartamú külföldi tanulmányútra
lehet. Az ösztöndíj mértékét a Bíráló Bizottság állapítja meg a benyújtott pályázat
alapján azzal, hogy
a) 1 hónap időtartamú tanulmányútra maximum 300 ezer Ft;
b) 2 hónap időtartamú tanulmányútra maximum 400 ezer Ft;
c) 3 hónap időtartamú tanulmányútra maximum 500 ezer Ft
összegű ösztöndíj ítélhető meg adott doktorandusz hallgató számára.
(16)
Az ösztöndíjas hallgatónak a pályázatában nyilatkoznia kell, hogy tudomásul
veszi, az ösztöndíjas időszakban tanulmányi, kreditszerzési kötelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz, az ehhez szükséges egyeztetéseket az érintett oktatókkal
lefolytatta.
(17)
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi, a
Bíráló bizottságnak jogában áll a pályázatát forráshiányra hivatkozva elutasítani.
(18)
A pályázónak nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy az adott félévben és az azt
megelőző félévekben milyen pályázati úton elnyert intézményi ösztöndíjban,
támogatásban (pl. konferencia részvétel, fordítás) részesült.
(19)
Amennyiben a doktorandusz hallgató nem teljesíti a 8 (b) pontban leírtakat
vagy elmulasztja annak igazolását a határidő lejártát követő 15 napon belül, a
támogatás teljes összegét köteles visszafizetni a CDI számára.
(20)
Jelen pályázati kiírás az Egyetem honlapján, a Neptunban és a Corvinus
Hírekben is meghirdetésre kerül.
(21)
Jogorvoslatra a közléstől számított 15 napon belül, a Neptunban leadott
felülbírálati kérelemmel van lehetőség. A jogorvoslat tárgyában a Hallgatói
Felülbírálati Bizottság dönt.
(22)
A pályázatról további felvilágosítás a phd.office@uni-corvinus.hu
címen kérhető.

Dr. Kónya István
Corvinus Doktori Iskolák
dékán
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