Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíjhoz, Pályázati kód: ÚNKP-20-3

Ösztöndíj összege
100 000 Ft/hó
Az ösztöndíjas
jogviszony
időtartama:
az első félév esetén 5
hónap
(2020. 09. 01. –
2021. 01. 31.),
második félév esetén
7 hónap (2021. 02.
01. – 2021. 08. 31.),
illetve 12 hónap
(2020. 09. 01. –
2021. 08. 31.).
A doktori hallgatói
jogviszonyt
legkésőbb 2020. 09.
21. napjáig, illetve a
2020/2021. tanév
második félév
ösztöndíjas
jogviszonya esetén
2021. 02. 19. napjáig
kell létesíteni.

Pályázat benyújtására jogosultak
További feltétel
4.1. Jelen ösztöndíjpályázatra az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 45.
életévüket még be nem töltött1 természetes személyek nyújthatnak be pályázatot, akik
4.1.1. a pályázat benyújtásakor doktori képzés keretében az Új 4.2.1. vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban a fogadó felsőoktatási intézmény
Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj Működési Szabályzat 1. keretében – témavezető2 közreműködésével - egy kutatócsoport munkájába
számú mellékletében meghatározott fogadó felsőoktatási bekapcsolódva vagy egyénileg kutatási tevékenységet végez, valamint az
intézménnyel bármely munkarendben hallgatói jogviszonyban ösztöndíjas időszak alatt a fogadó felsőoktatási intézmény számára a
állnak és komplex vizsgájukat az ösztöndíjas jogviszony tudományos kutatási, fejlesztési munkája eredményeit hozzáférhetővé teszi,
kezdetekor még nem fogják teljesíteni, vagy valamely, az Új 4.2.2. tudományos pályázat esetén kutatási tervében vállalja, hogy egy
Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj Működési Szabályzat 1. tudományos publikációt3 megjelentet vagy a kiadónak benyújt és az
számú mellékletében meghatározott fogadó felsőoktatási ösztöndíjas időszak alatt végzett kutatási tevékenységének eredményeit az
intézmény által 2020/2021. tanévre bármely munkarendben intézményen belüli ÚNKP rendezvényen és intézményen kívüli
meghirdetett doktori képzésre felvételi jelentkezési kérelmet (hazai/nemzetközi) konferencián, egyéb szakmai rendezvényen ismerteti. A
nyújtottak be vagy szándékoznak benyújtani („I.” típusú publikáció teljesítésének igazolásaként elfogadható a benyújtott publikációt
pályázat);
befogadó kiadói/szerkesztői igazolás vagy a kiadói nyilatkozat is, amennyiben
4.1.2. a pályázat benyújtásakor doktori képzés keretében az Új az ösztöndíjas időszak végéig a közzététel nem valósul meg (kötelező vállalás),
Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj Működési Szabályzat 1. 5 vagy 7 hónapos ösztöndíjas jogviszony esetén, amennyiben tudományos
számú mellékletében meghatározott fogadó felsőoktatási publikáció elkészítése a téma jellegére tekintettel nem megvalósítható (amelyet
intézménnyel bármely munkarendben hallgatói jogviszonyban az ösztöndíjas időszak végén az ösztöndíjas a benyújtandó szakmai záró
állnak és komplex vizsgájukat az ösztöndíjas jogviszony beszámoló keretében szakmailag alátámaszt), úgy elegendő a kutatási
tevékenység eredményeinek az intézményen belüli ÚNKP rendezvényen és
kezdetéig teljesítik („II.” típusú pályázat).
intézményen kívüli (hazai/nemzetközi) konferencián, egyéb szakmai
rendezvényen, fórumon történő ismertetése,
4.2.3. művészeti pályázat esetén a kutatási tervében vállalt kutatási
tevékenységét műfajának megfelelően kiállítás vagy előadás formájában
bemutatja vagy 4.2.2. pontban előírtak szerinti publikációt megjelentet és az
ösztöndíjas időszak alatt végzett kutatási (művészi) tevékenysége eredményeit az
intézményen belüli ÚNKP rendezvényen és intézményen kívüli
(hazai/nemzetközi) konferencián, egyéb szakmai rendezvényen ismerteti
(kötelező vállalás),
4.2.4. jelen ösztöndíj pályázat keretében végzett kutatása a doktori tanulmányok
által megkövetelt kutatómunkán felüli „többlet” kutatási tevékenység.

