Pályázati kiírás
Kutatási ösztöndíjra
az Amerikai Egyesült Államokban
2022/2023. tanévre

Pályázati felhívás
Kutatási Ösztöndíjra az Amerikai Egyesült Államokban
a 2022/2023. tanévre
A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: Corvinus vagy Egyetem) és a
NEURUS hálózat (a továbbiakban NEURUS) együttműködése keretében a Corvinus
Hallgatói térítési és juttatási szabályzatának 30.§ és a 48.§-a alapján pályázatot hirdet
a Corvinus mesterszakos és doktorandusz hallgatói számára, az Amerikai Egyesült
Államokban (továbbiakban: USA) a NEURUS egyik partneregyetemén való kutatásra,
az alábbiak szerint.
1.)

2.)

A pályázat célja, hogy a Corvinus ösztöndíj formájában támogassa a NEURUS
egyik USA-ban levő partneregyetemén városi és regionális témákban
(városgazdaságtan, lakásgazdálkodás, ingatlanfejlesztési, városi környezet, városi
fenntarthatóság, településmenedzsment, helyi közösségfejlesztés, közlekedés
stb.) kutatásokat végző hallgatókat.
A NEURUS USA partneregyetemei, amelyek jelen pályázat keretében
látogathatók a következők:
- Arizonai Állami Egyetem, Tempe
- Floridai Egyetem, Gainesville
- Kaliforniai Egyetem, Irvine
- Illinois-i Egyetem, Urbana-Champaign
- Washingtoni Egyetem, Seattle
A pályázó jelezheti, hogy mely fenti egyetemet részesíti előnyben, de arról, hogy a
hallgatót melyik egyetem tudja fogadni és ez alapján a hallgató melyik egyetemre
nyeri el a pályázatot (a továbbiakban: fogadó egyetem) a döntéshozó a
partneregyetemek kapacitásától függően saját hatáskörben dönt.
Az ösztöndíjra az a mesterképzésben vagy doktori képzésben tanulmányokat
folytató, magyar állampolgárságú vagy magyar állampolgársággal is rendelkező
kettős állampolgárságú (kivéve amerikai állampolgár) hallgatók pályázhatnak,
akik:
a) felsőfokú angol nyelvtudással rendelkeznek,
b) a hallgató abszolutóriumának megszerzése a támogatási időszakot követő
időszakra (lásd 5. pont) esik, és
c) vállalják, hogy a teljes ösztöndíjas időszak alatt független kutatást végeznek a
fogadó egyetem kijelölt oktatójának felügyelete mellett, a tudományos és
szakmai személyzet együttműködésével, és
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d) vállalják, hogy aktívan részt vesznek a NEURUS egyik európai tagja által
2022. szeptemberében szervezett ötnapos workshopon és szemináriumon a
kutatóútra való felkészítésként. A workshop helyszíne Bécs, továbbá
e) vállalják, hogy bemutatják az elért kutatási eredményeiket a 2023 áprilisában
a Seattle-i Washingtoni Egyetem által szervezett tavaszi szemináriumon,
továbbá
f) vállalják, hogy a végleges dolgozatot a Magyarországra való visszatérését
követő 15 napon belül bemutatják a Corvinus NEURUS Bizottságnak,
g) vállalják, hogy a kijelölt amerikai egyetemen (USA-ban) kutatási
tevékenységet folytatnak, amelynek időtartama legalább 10 (tíz) hét, de
legfeljebb 14 (tizennégy) hét, és amely 2023 januárjában kezdődik a fogadó
egyetemmel való kölcsönös megállapodás alapján,
h) tartózkodásuk alatt megfelelnek a fogadó egyetem és az Amerikai Egyesült
Államok bevándorlási törvényeinek és rendeleteinek, továbbá minden
követelményének, amelyeket a vízumstátusza határoz meg,
i) vállalják, hogy a kutatásról minimum két szerzői ív (80.000 karakter), a
tudományos esszé követelményeinek megfelelő kutatási jelentést, valamint
prezentációt készítenek a tartózkodás végéig, de legkésőbb 2023. június 5éig, és azt elküldik a NEURUS koordinátorának.
Jelen pályázati felhívás keretében legfeljebb 1 (egy) főnek ítélhető oda az
ösztöndíj.
Az ösztöndíj összege: 7.500 $(USA dollár). Az ösztöndíjat a Corvinus fizeti meg a
hallgató részére.
Az ösztöndíjból az ösztöndíjasnak kell fedeznie valamennyi költségét (szállás,
utazás, megélhetés stb.), azaz az ösztöndíjon túlmenően a Corvinus semmilyen
további anyagi támogatást nem nyújt.
Az ösztöndíjas időszak időtartama: 9 (kilenc) hónap, a 2022/23. tanévre szól a
tanév időbeosztása szerint. (2022. szeptembertől 2023. májusig).
Az ösztöndíjat a Corvinus két részletben fizeti ki a hallgató által megadott
bankszámlaszámra történő átutalással:
a) az összeg 10 %-a: 2022. szeptember 15 -ig (az európai szeminárium és a
vízumintézés költségei)
b) a fennmaradó 90 %-a: 2022. december 15-ig
Pályázási időszak: 2022. július 13. – 2022. július 29. A pályázati kérelem
benyújtásának határideje: 2022. július 21., 10.00 óra. A határidő
elmulasztása jogvesztő. A határidőn túl benyújtott pályázatokat a döntéshozó
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Hiánypótlásra és igazolási kérelem
benyújtására nincs lehetőség.
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, amelyeket angol nyelven kell
benyújtani:

a) a pályázó által írt és aláírt részletes önéletrajz,
b) a pályázó által írt és aláírt motivációs levél,
c) a pályázó által aláírt három (3) oldalas, részletes kutatási terv, amelyben
kifejti az amerikai egyetemen végzendő kutatás szükségességét;
d) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nincs kizáró oka az USA-ba érvényes,
megfelelő vízum megszerzésének;
e) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy vállalja a felhívásban előírt feltételeket.
A pályázat mellé csatolandó dokumentumok PDF fájl formátumban fogadhatók el,
amelyeknek egyenkénti mérete nem haladhatja meg az 500 KB-ot.
9.)

A pályázat elbírálása:
A pályázatokat a Corvinus NEURUS Bizottság bírálja el, amelynek tagjai Vas Réka
Franciska oktatási rektorhelyettes, Kocsis János Balázs, a Corvinus NEURUS
koordinátora, és Salamin Géza, a pályázat tárgya szerinti kutatási területen
dolgozó oktató. A Corvinus NEURUS Bizottság döntése ellen a NEMZETKÖZI
NEURUS BIZOTTSÁG (amely a NEURUS hálózat tagjainak képviselőiből álló
testület) a döntéstől számítva 5 napon belül kifogást emelhet.
A pályázók alkalmasságáról a Corvinus NEURUS Bizottság angol nyelvű
személyes elbeszélgetésen és a benyújtott dokumentációk alapján győződik meg.
A személyes elbeszélgetésekre (interjúkra) 2022. július 25. és 27. között kerül sor.
Az elbeszélgetésre indokolt esetben online is sor kerülhet.
a) A Corvinus NEURUS Bizottság a pályázat sikeres megvalósíthatóságának
szem előtt tartása mellett dönt az ösztöndíj odaítéléséről az alábbi
szempontok figyelembevételével:
aa) önéletrajz és a motivációs levél értékelése (35 pont)
ab) kutatási terv (45 pont)
ac) angol nyelvtudás (20 pont)
Összesen 100 pont. Ha egyik pályázat sem éri el a 75 pontot, a Bizottság
eredménytelennek ítéli a pályázatot.
b) A Corvinus NEURUS Bizottság a jelentkezések függvényében tartaléklistát
állíthat fel az elért pontszámok sorrendjének megfelelően.
10.) Az eredmények közzététele: Corvinus NEURUS Bizottság az interjúk befejezését
követő három (3) napon belül döntést hoz a benyújtott pályázatokról, ezt
követően az eredményről 2022. július 29-ig értesíti a pályázókat.
11.) Az ösztöndíj folyósításának feltétele az ösztöndíjat elnyert hallgató és az Egyetem
közötti ösztöndíjszerződés megkötése.

12.) A hallgató az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti és a teljes ösztöndíjat vissza
kell fizetnie, ha:
a) a 2. pontban foglalt feltételek valamelyike nem teljesül, ideértve azt is, ha az
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya megszűnik a Corvinuson az ösztöndíjas
időszak alatt bármikor, továbbá, ha magyar állampolgárságát elveszti vagy
b) ha az ösztöndíjas hallgató az abszolutóriumot nem a Corvinuson szerzi meg,
c) kutatási tevékenységét megváltoztatja és ennek következtében az a NEURUS
célkitűzéseivel nem áll összhangban vagy
d) utóbb kiderül, hogy a hallgató valótlan adatot közölt vagy releváns adatot
elhallgatott, továbbá
e) ha kiderül, hogy benyújtott pályázatával más szerzői jogait sértette.
f) A feltételek nem teljesülésének kimondása a Corvinus NEURUS BIZOTTSÁG
jogköre.
13.) A pályázatot a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben (a továbbiakban:
Neptun) „Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények” menüpontjában elérhető
„NEURUS Kutatási Ösztöndíj az Amerikai Egyesült Államokban 2022/2023”
nevű kérvényen kell benyújtani.
14.) A pályázatról további felvilágosítás dr. Kocsis János Balázs NEURUS
koordinátortól kérhető a janosbalazs.kocsis@uni-corvinus.hu e-mail címen.
15.) Jogorvoslatra a döntés közlésétől számított 15 napon belül, a Hallgatói
Felülbírálati Bizottsághoz leadott felülbírálati kérelemmel van lehetőség.
16.) Visszafizetési kötelezettség
Amennyiben a hallgató ösztöndíjra való jogosultságát elveszti, visszafizetési
kötelezettséggel tartozik. A visszafizetési kötelezettség mértéke az ösztöndíj teljes
összege. A visszafizetési kötelezettség alól vis maior vagy a hallgató érdekkörében
felmerülő rendkívüli méltánylást érdemlő esetben az oktatási rektorhelyettes
adhat felmentést.
A visszafizetési kötelezettségnek a jogosultság megszűnését követő 15 napon belül
eleget kell tenni.
17.) A NEURUS hálózatról további információk a http://www.neurusinfo.org oldalon
találhatók.

Budapest, 2022. július 12.

Dr. Vas Réka Franciska
oktatási rektorhelyettes

Dr. Kónya István
Corvinus Doktori Iskolák dékán

