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Pályázati Kiírás

CALL FOR APPLICATIONS

Kreatív Kutatási Ötlet Ösztöndíjra

Creative Research Idea Scholarship

2021/2022. tanév 2. félév

Semester 2 of the 2021/22 academic year

A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) a Hallgatói
Követelményrendszer 4. rész Hallgatói térítési és juttatási szabályzatban
47.§ meghatározottaknak megfelelően pályázatot hirdet a 2021/2022. tanév
2. (tavaszi) félévre a 2. pontban meghatározott doktorandusz hallgatók
számára az alábbiak szerint.

Corvinus University of Budapest (hereinafter referred to as the "University")
invites applications for the 2nd (spring) semester of the academic year
2021/2022 for the doctoral students specified in section 2 below, in
accordance with the provisions of Section 47 of Part 4 of the Student
Requirements System Regulation on Student Fees and Benefits .

1) A Kreatív Kutatási Ötlet Ösztöndíj pályázat célja a kutatási terv
1) The aim of the Creative Research Idea Scholarship call is to facilitate the
megvalósításának elősegítse.
implementation of the research plan.
2) A Kreatív Kutatási Ötlet Ösztöndíjban a képzés munkarendjétől, illetve
2) The Creative Research Idea Scholarship is given to an active doctoral
finanszírozási formájától függetlenül az az aktív hallgatói jogviszonnyal
student, regardless of the work schedule or form of funding, whose
rendelkező doktorandusz hallgató részesülhet, akinek a doktori képzés
research plan concluding the first phase of the doctoral program
első szakaszát lezáró kutatási terve az aktuális környezeti, gazdasági és
approaches current environmental, economic and social challenges in a
társadalmi kihívásokat újszerűen közelíti meg, és/vagy akinek a kutatási
new way, and / or whose research plan includes a novel, creative
terve módszertanában újszerű, kreatív megközelítést tartalmaz az alábbi
approach in its methodology, taking into account the following aspects:
szempontok figyelembevételével:
a) the novelty and innovative nature of the idea
a) az ötlet újszerűsége, innovatív jellege
b) the feasibility of the idea
b) az ötlet megvalósíthatósága
c) the usability of the idea
c) az ötlet hasznosíthatósága
d) the social and economic impact of the idea.
d) az ötlet társadalmi, gazdasági hatása.

CORVINUS University of Budapest
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Page: 1 / 4

3) Az ösztöndíjra előzetesen kiválasztott hallgatók pályázhatnak. Az 3) Pre-nominated students can apply for the scholarship. The board of the
ösztöndíj adományozására bármely doktori iskola tanácsa javaslatot
doctoral school may make a proposal for the scholarship on the basis of
tehet a komplex vizsgához kapcsolódó előadott/bemutatott/ ismertetett
the research plan presented / introduced / described in connection to the
kutatás terv alapján. Az egy doktori iskola által javasolható
comprehensive exam. The number of students that can be nominated by
(nominálható) hallgatók létszámát az adott időszakban komplex vizsgát
a doctoral school is determined by the number of students who
sikeresen teljesítő hallgatók létszáma határozza meg. Minden
successfully pass the comprehensive exam in the given period. For each
megkezdett 5 fős hallgatói csoport után 1 fő, de doktori iskolánként
group of 5 students started, 1 student, but a maximum of 4 students per
legfeljebb 4 fő hallgató javasolható.
doctoral school can be recommended.
4) A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az adott félévben és az azt 4) Applicants must make a statement on the institutional scholarship
support (e.g. conference participation, translation) received in the given
megelőző félévben milyen pályázati úton elnyert intézményi
semester and in the previous semester.
ösztöndíjban, támogatásban (pl. konferencia-részvétel, fordítás)
részesült.
5) Applications shall be submitted through the Neptun system under
Administration/Requests/Available Request Forms by filling in the
5) Az ösztöndíjra jelölt hallgatók a Neptunban az Ügyintézés / Kérvények /
relevant information in form “Creative Research Idea Scholarship
Kitölthető kérvények menüpontjában elérhető „Kreatív Kutatási Ötlet
2021/22/2” and uploading the required documents by the application
Ösztöndíj 2021/22/2” kérvényen keresztül az adatok kitöltésével, a
deadline.
pályázati anyag feltöltésével és határidőre történő leadásával lehet.
6) A pályázási időszak 2022. július 11. 10:00 órától 2022. július 25. 11:59 6) The application period is from 10:00 11 July 2022 to 11.59 pm. on 25 July
2022. Failure to submit the application by the deadline results in
óráig. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15 11:59 óra. A
disqualification, late or incomplete applications shall not be considered
határidő elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen benyújtott, illetve
by the Evaluation Board.
hiányos pályázatot a bíráló Bizottság nem veszi figyelembe.
7) A pályázathoz a pályázati adatlap kitöltése mellett az alábbiakat kell 7) The following documents are required with the completed application
form:
benyújtani:
•

komplex vizsgára benyújtott kutatási terv

•

the research plan submitted for the comprehensive exam

•

Kreatív Kutatási Ötlet Ösztöndíjra nevezettek témaösszefoglalója

•

Summary to be submitted by applicants for the Creative Research
Idea Scholarship

8) A pályázat mellé csatolandó dokumentumok PDF, PNG, JPG vagy JPEG
fájl formátumban fogadhatók el, melyeknek egyenkénti mérete nem 8) Documents attaching the application form shall be uploaded in pdf, png,
jpg or jpeg file format the individual size of which shall not exceed 500
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haladhatja meg az 500 Kb-ot. A kérelmet addig nem lehet leadni, míg
nem került feltöltésre legalább egy dokumentum.

kB. The application cannot be submitted until at least one document has
been uploaded.

9) A pályázatban az ösztöndíjra jelölt hallgatók lehetőséget kapnak arra, 9) Students nominated for the scholarship will be given the opportunity to
hogy megadott szempontok mentén egy egységes szerkezetű, maximum
present the innovative and creative aspects of their research plan along
3-5 oldalas összefoglaló alapján bemutassák kutatási tervük innovatív,
the given guidelines and write a maximum 3-5 page long summary.
kreatív aspektusait.
10) A maximum of four students per year can receive the Creative Research
10) Kreatív Kutatási Ötlet Ösztöndíjban évente legfeljebb négy személy
Idea Scholarship.
részesülhet.
11) Applications are assessed by an Evaluation Board consisting of 5
11) Az ösztöndíj adományozásáról öt tagú bizottság dönt. A bizottság elnöke
members: the chairman shall be the Dean of the Corvinus Doctoral
a Corvinus Doktori Iskolák dékánja, a bizottság tagjait a Corvinus
Schools (CDS), its members shall be one person from each of the
Doktori Iskolák (CDI) dékánja jelöli ki az érintett doktori iskolák
representatives of the doctoral schools concerned appointed by the Dean
képviselőiből.
of Corvinus Doctoral Schools.
12) A Bizottság a benyújtott pályázati anyag és a komplex vizsgára beadott
kutatási terv alapján dönt az ösztöndíj odaítéléséről.
13) A bizottság a beérkezett anyagokat 2022. augusztus 31-ig bírálja el.

12) The Evaluation Board will decide on the scholarship based on the
aforementioned summary and the submitted research plan for the
comprehensive exam.

13) The Evaluation Board shall make its decision until 31th of August 2022.
14) Az ösztöndíj összege a 2021/2022/2. félévre 300.000 Ft egységesen,
amely egyösszegben kerül folyósításra.
14) The amount of the scholarship for the 2021/2022/2. semester is HUF
300,000, which will be paid in one lump sum.
15) A pályázati felhívást az Egyetem honlapján és a Corvinus Hírekben kell
közzétenni, valamint a Neptunban tájékoztató üzenetet kell küldeni.
15) The present Call for Applications is published on the University’s
website, through the Neptun Study and registration System as well as in
16) A hallgató az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti, amennyiben:
the Corvinus Hírek newsletter.
a) a hallgató az ösztöndíjszerződés megkötésére vonatkozó egyetemi
felhívástól számított 30 napon belül nem írja alá az 16) The student will lose his/her eligibility for the scholarship if:
ösztöndíjszerződést vagy úgy nyilatkozik, hogy azt nem kívánja
a) the student fails to sign the scholarship contract or declares that
aláírni;
he/she does not wish to sign it within 30 days of the date of the
b) az ösztöndíjszerződés időszaka lejár;
c) az ösztöndíjszerződést bármelyik fél felbontja.
university's invitation to conclude the scholarship contract;
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b) the scholarship agreement expires;
17) Visszafizetési kötelezettség: Amennyiben az ösztöndíj úgy kerül
folyósításra, hogy a hallgató nem lett volna rá jogosult, a hallgatót
c) the scholarship agreement is terminated by either party.
visszafizetési kötelezettség terheli. A visszafizetési kötelezettség
részletes szabályait az ösztöndíjszerződés tartalmazza.
17) Obligation to repay: If the scholarship is paid out when the student would
not have been entitled to it, the student is obliged to repay the
18) Jogorvoslati kérelmet a döntés közlésétől számított 15 napon belül a
scholarship. The detailed rules of the repayment obligation are set out in
Hallgatói Felülbírálati Bizottságnak címezve a Neptunban leadva kell
the scholarship contract.
benyújtani.
18) Appeals must be submitted through Neptun to the Student Appeals
19) A pályázatról további felvilágosítás Orbánné Virágh Eszter Margit
Committee within 15 days of the date of communicating the decision.
(eszter.viragh@uni-corvinus.hu) címen kérhető.
19) Further information on the application can be obtained from Orbánné
Virágh Eszter Margit at eszter.viragh@uni-corvinus.hu
Budapest, 2022. július 7.
Budapest, 11. July 2022.
Dr. Kónya István sk.

Dr. Kónya István sk.

dékán

Dean
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