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
szakkönyvbeszerzés (2. forduló)
A támogatás célja, hogy támogassa a Doktori Iskola bármely, aktív státusszal rendelkező
doktori hallgatójának kutatását kulcsfontosságú szakkönyv beszerzésével.
A támogatás formája: kutatáshoz szükséges szakkönyv beszerzése, mely a Szegedi
Tudományegyetem tulajdonába kerül, de a pályázó a doktori kutatásainak időtartama alatt
kizárólagosan használhatja.
Pályázhat: az SZTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola bármely aktív hallgatói
státusszal rendelkező hallgatója.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.
A pályázat benyújtásának módja: emailben a Doktori Iskola email-címére
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 és aláírt pályázati adatlap, valamint az abban
előírt melléklet benyújtásával pályázhat. A pályázat szkennelt dokumentumként
nyújtandó be.
3) Egy pályázó e felhívás alapján legfeljebb két pályázatot nyújthat be.
4) Egy pályázattal legfeljebb egy szakkönyv beszerzésére lehet pályázni.
5) E pályázat keretében beszerezhető szakkönyv jellemzői:
o a pályázó doktori kutatásaihoz kulcsfontosságú;
o Magyarországon nehezen elérhető;
o a kutatásoknál a rendszeres használata a könyvtárközi kölcsönzést célszerűtlenné
teszi;
o külföldi kiadású;
o egy vagy többkötetes (de legfeljebb háromkötetes).
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6) A pályázó a pályázatban forintban köteles megjelölni a szakkönyv körülbelüli beszerzési
árát. A könybeszerzésnek már megnyert pályázat esetén is akadálya lehet, ha a szakkönyv
beszerzési ára a pályázatban megjelölt összeget 10%-al meghaladja.
7) A pályázatokat a Doktori Iskola Tanácsa által kijelölt pályázati bizottság bírálja el, és ítéli
oda az ösztöndíjakat.
8) A pályázati bizottság érdemi értékelés nélkül elutasíthatja a pályázatot, amennyiben az a
formai feltételeknek nem felelt meg.
9) A bizottság indokolni köteles, ha egy pályázatot 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 pályázatában a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis
vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) akinek a pályázat benyújtásának határnapján nincs aktív hallgatói jogviszonya;
12) A jelen pályázati felhívás pályázati dokumentációja elérhető a Doktori Iskola honlapján:
http://www.juris.u-szeged.hu/doktori-iskola
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