Kockázatok és válaszok a tehetséggondozásban
„KOVÁSZ” TÁMOP 4.2.2./B-10/1

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
KUTATÓI TÁMOGATÁS (ÖSZTÖNDÍJ) ELNYERÉSÉRE
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
Hadtudományi Doktori Iskola pályázati lehetőséget biztosít KUTATÓI TÁMOGATÁS
(ösztöndíj) elnyerésére. A pályázat a TÁMOP-4.2.2/B-10/1 „Kockázatok és válaszok a
tehetséggondozásban (KOVÁSZ)” projekt támogatásával valósul meg.
A Kutatói Támogatás célja, hogy a Hadtudományi Doktori Iskola hozzájáruljon a kiemelt
kutatási területeken (a HDI kutatási területeinek megdfelelően) magas színvonalon kutató
doktoranduszok támogatásához.
A Kutatói Támogatásra Hadtudományi Doktori Iskola doktorandusz hallgatói
pályázhatnak. A Kutatói Támogatásra nem nyújthat be pályázatot, az a hallgató, aki a
pályázat benyújtásakor más állami (költségvetésből finanszírozott) támogatásban vagy
ösztöndíjban részesül.
A Kutatói Támogatás mértéke: havi bruttó 96.541 forint
A kiosztható támogatások száma: 2
A Kutatói Támogatás időtartama: 10 hónap
A pályázat benyújtási határideje: 2012. október 26.
A Kutatói Támogatásra a pályázatokat a Hadtudományi Doktori Iskola vezetőjéhez írásban
kell benyújtani. Pályázatot személyesen, vagy akadályoztatás esetén igazolt meghatalmazottja
útján nyújthat be a pályázó.
A támogatást, ösztöndíjat elnyerő doktoranduszok a kutatómunka végén kutatási jelentésben
számolnak be a végzett munkáról, amelyet a HDI vezetője által kijelölt személy értékel.
Emellett az ösztöndíjat elnyerő doktoranduszok, a támogatás ideje alatt, havonta kutatói
beszámolót, teljesítésigazolást nyújtanak be a projekt vezetéséhez.
A pályázathoz csatolni kell: kutatási témavázlatot (max. 5 oldal), eddigi publikációs
jegyzéket, valamint a kutatás várható eredményeit tartalmazó dokumentumot.
A beérkező pályázatokat a HDI és a KOVÁSZ projekt által létrehozott közös, eseti bizottság
bírálja el. A bizottság döntéséről minden pályázót írásban értesítünk. A doktori iskola
vezetője, vagy a doktori iskola titkárságának vezetője hivatalos e-mail címéről megküldött
elektronikus levelet, írásbeli értesítésnek kell tekinteni.
A bizottság további érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azokat a pályázatokat, amelyek
határidőn túl érkeztek be, illetve azokat a pályázatokat, amelyekhez nem csatolták az előírt
mellékleteket. A bizottság főszabály szerint a benyújtott pályázat és az ahhoz csatolt okiratok
alapján rangsorol és dönt, de szükség szerint meghallgathatja a pályázót is, illetve az eljárási
határidőn belül további okirat benyújtására is felszólíthatja a pályázót.
A pályázatokat elbíráló bizottság:
Elnök: HDI vezetője
Tagok: KOVÁSZ projekt szakmai vezetője
HDI vezető-helyettes
az adott kutatási tématerület vezetője
HDI HÖK képviselő

A nyertes pályázókkal a KOVÁSZ projekt menedzsmentje köt támogatási (ösztöndíj)
szerződést.
2012. október 15.
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