Szegedi Tudományegyetem • Állam- és
Jogtudományi Kar

Doktori Iskola

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája – az Igazságügyi
Minisztériummal történő szakmai együttműködés keretében – az alábbi pályázati felhívást
teszi közzé:

doktori hallgatók tudományos kutatásainak elősegítését biztosító egyszeri
tudományos ösztöndíj
A támogatás célja, hogy lehetővé tegye a Doktori Iskola bármely, aktív státusszal rendelkező
doktori hallgatója számára, hogy a doktori képzés keretében elvárt tudományos kreditek
teljesítését, valamint doktori értekezésének megírását segítő ösztöndíjban részesüljön hazai és
külföldi tanulmányutak támogatásával.
A támogatás formája: egyszeri tudományos ösztöndíj.
A támogatási időszak: 2019. július 15-től 2020. április 15-ig.
A támogatási időszakban az ösztöndíjjal támogatható tevékenységek (tanulmányutak):
- hazai és külföldi konferencia részvétel támogatása (az utazás, szállás, regisztrációs díj,
biztosítás részben vagy egészben történő fedezése);
- külföldi tanulmányút támogatása (utazás, szállás, könyvtári belépő, biztosítás részben
vagy egészben történő fedezése);
- külföldi nyári egyetemi részvétel támogatásaként (utazás, szállás, regisztrációs díj,
biztosítás részben vagy egészben történő fedezése).
Pályázhat: az SZTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola bármely hallgatója, aki a
pályázat benyújtásának időpontjában aktív hallgatói státusszal rendelkezik.
A pályázatok elbírálása három ütemben (fázisban) történik, ennek megfelelően a
pályázatok benyújtásának határideje a következő:
1. ütem: 2019. szeptember 1. 16.00 óra (részben utófinanszírozási lehetőség is - a
határidő későbbre tehető, ha a pályázati felhívás közzététele késedelmet szenved)
2. ütem: 2019. november 30. 16.00 óra
3. ütem: 2020. január 31. 16.00 óra
A pályázat benyújtásának módja: az SZTE MODULO rendszerében
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A pályázati eljárási rend
1) A pályázati felhívást a Doktori Iskola a magyar és az angol nyelvű honlapján teszi közzé.
2) A pályázó egyénileg, a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap (MODULO-űrlap),
valamint az abban előírt mellékletek benyújtásával pályázhat.
3) Egy pályázó egy pályázattal egy tanulmányútra kérhet ösztöndíjat. Egy pályázó egy
pályázati fázisban legfeljebb két pályázatot nyújthat be. Egy pályázó e felhívás alapján
három pályázatnál többet nem nyújthat be.
4) Egy pályázónak a támogatási időszak egészére mindösszesen, legfeljebb 400.000.- Ft
összegű ösztöndíj ítélhető meg, függetlenül pályázatainak számától. Egy pályázónál a
megpályázott ösztöndíj összege nem haladhatja meg a 400.000.- forintot.
5) A pályázatokat a Doktori Iskola Tanácsa által kijelölt pályázati bizottság bírálja el, és ítéli
oda az ösztöndíjakat.
6) A pályázati bizottság érdemi értékelés nélkül elutasíthatja a pályázatot, amennyiben az a
pályázati dokumentációban rögzített formai feltételeknek nem felelt meg.
7) A pályázati bizottság értékelésének alapjául szolgáló pontrendszert a pályázati
dokumentáció részeként a Doktori Iskola külön közzéteszi.
8) A pályázati bizottság jogosult a pályázatot részben elfogadni, részben elutasítani, és a
megpályázott összeg egy részére ösztöndíjat adni.
9) A bizottság indokolni köteles, ha egy pályázatot részben vagy egészben elutasított.
10) A döntést követően a Doktori Iskola 5 munkanapon belül elektronikus értesítést (e-mail)
küld a pályázónak a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi a Doktori
Iskola honlapján.
11) Nyertes pályázat alapján sem részesülhet támogatásban az a pályázó,
a) aki a benyújtott támogatás iránti kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben
befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen
nyilatkozatot tett;
b) akinek az ösztöndíj folyósításának időpontjában nincs aktív hallgatói jogviszonya;
c) akinek az ösztöndíj folyósítását jogszabály kizárja (pl. köztartozása van).
12) A pályázat nyertesei a támogatott tanulmányútról szakmai és pénzügyi beszámolót
kötelesek készíteni, és azt a tanulmányút befejezésétől számítva 15 napon belül a Doktori
Iskolának benyújtani a közzétett formanyomtatványon.
13) A jelen pályázati felhívásban és a kapcsolódó pályázati dokumentációban nem
szabályozott kérdésekben az SZTE Hallgatói Juttatási Szabályzatának 8. sz. melléklete
irányadó.
14) A jelen pályázati felhívás pályázati dokumentációja elérhető a Doktori Iskola honlapján:
http://www.juris.u-szeged.hu/doktori-iskola
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