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PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Népegészségügyi Kar
a „Debrecen Venture Catapult Program”EFOP-3.6.1-16-2016-00022 azonosítószámú
projekt keretében meghirdetett
Kutatói Utánpótlás - PhD hallgatói, Pre-doktori Kutatói Ösztöndíjhoz
1.

A pályázati célja:

A DE Népegészségügyi Kar az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 azonosító számú „Debrecen
Venture Catapult Program” projekt keretében kutatói utánpótlás ösztöndíj pályázatot ír ki a Kar
egészségtudományi kutatásaiban résztvevő PhD hallgatói és doktorjelöltjei számára. A pályázat
célja a kiemelkedő tudományos eredményeket felmutató doktori képzésben részt vevő
hallgatók, pre-doktorok kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása,
tudományos teljesítményének fokozása. A kutatási eredmények magas színvonalú, elsősorban
(Scimago Journal & Country Rank: Q1-Q3) angol nyelvű – folyóiratokban történő közlésének
elősegítése, a hallgatók kutatási eredményeinek hazai és nemzetközi tudományos
konferenciákon történő színvonalas bemutatásának ösztönzése, valamint a doktori disszertáció
(PhD) megfelelő megalapozása.
2.

Az ösztöndíj formája és összege

2.1.

Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázatot a mellékelt pályázati adatlapon
kell benyújtani a pályázati kiírásban szereplő határidő pontos betartásával.
Az ösztöndíjat elnyert hallgatókkal a Népegészségügyi Kar ösztöndíj szerződést köt. Az
ösztöndíj folyósításáról a Népegészségügyi Kar gondoskodik a Pályázó pályázatában
megjelölt bankszámlára történő folyósítással.
Az ösztöndíj összege: 2016. szeptember 1. előtt és 2016. szeptember 1. után beiratkozott
doktori hallgatók és doktorjelöltek részére 70 eFt/fő/hó, a kifizetés havi rendszerességgel történik.

2.2.

Jelen Pályázati felhívás a Kar doktori képzésében résztvevő hallgatók pályázatainak
támogatására rendelkezésre álló keretösszeg várhatóan legfeljebb 2 000 000 forint.
Jelen Pályázati felhívás keretében várhatóan legfeljebb 4 fő részesülhet támogatásban.
3.

Pályázat benyújtására jogosultak

3.1.

A kutatói utánpótlás ösztöndíjra pályázhatnak azok, akik az alábbi feltételeknek
maradéktalanul megfelelnek:
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3.2.

a pályázat benyújtásakor a doktori képzés keretében a Debreceni Egyetem
Népegészségügyi Karral aktív hallgatói jogviszonyban, vagy
a pályázat benyújtásakor doktorjelölti jogviszonyban állnak és a pályázat benyújtásakor
ezt igazolni tudják.
További feltétel, hogy a pályázó:

3.2.1. vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban a „Debrecen Venture Catapult Program”
EFOP-3.6.1-16-2016-00022 azonosítószámú projekt keretében egészségtudományok
területén kutatási tevékenységet végez, valamint az ösztöndíj folyósításának ideje alatt
a projekt szakmai vezetője számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkája
eredményeit hozzáférhetővé teszi.
3.2.2 vállalja, hogy a kutatási tervében meghatározott kutatási tevékenységet végrehajtja,
továbbá a kutatás eredményeit legalább egy angol nyelvű tudományos folyóiratban
(Q1-Q3 besorolású folyóiratok vehetők figyelembe) egy elsőszerzős közlemény
formájában közzéteszi (2020. december 31-ig a közleményt közlésre elküldi, melyet
igazol),
vállalja, hogy a projekt zárásáig (2021. szeptember 31-ig) az angol nyelvű közlemény
megjelenik,

vállalja továbbá, hogy az ösztöndíjas időszak alatt végzett kutatási tevékenységének
eredményeit legalább egy hazai vagy nemzetközi konferencián, illetve egyéb szakmai
rendezvényen ismerteti legkésőbb 2020. december 31-ig.
3.2.2.1. Publikációnak minősül: a pályázat keretében támogatott kutatási tervben vállalt
kutatási tevékenységhez kapcsolódó nemzetközi folyóiratban, szakfolyóiratban
megjelent angol nyelvű közlemény, valamint könyvfejezet.
3.2.3. Az ösztöndíjban részesülő PhD hallgatók, pre-doktorok vállalják a „Debrecen Venture
Catapult Program” EFOP-3.6.1-16-2016-00022 azonosítószámú projekt címének és
pályázati azonosítójának feltüntetését
- a publikációk köszönetnyilvánításában, posztereken és előadásokon,
- a PhD értekezés nyilvános védésén az előadásban, a tézisekben és a
disszertációban egyaránt.
4.

Kizáró okok
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó
-

aki az Új Nemzeti Kiválóság Program című pályázaton vagy részben/egészben
európai finanszírozású ösztöndíjban (egyéni kutatástámogatásban) részesül az
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ösztöndíjas időszak alatt és arról nem mond le. Amennyiben az ösztöndíjas több
ösztöndíjat is elnyert, választania kell az ösztöndíjak között és csak egyet vehet
igénybe,
-

aki ugyanazon, vagy nem egyértelműen lehatárolható és elkülöníthető (kutatási és
publikációs) tevékenységre más forrásból nyújtott ösztöndíj támogatásban részesül,
illetve korábban már részesült (Ez azt is jelenti, hogy a jelenlegi/korábbi PhD
kutatási témától eltérő tárgyban kell pályázatot beadni, mert a korábban kapott
állami ösztöndíj ez esetben kizáró feltétel),

-

akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási
döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot
szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett.

Az ösztöndíj megszüntetését eredményezi, amennyiben az ösztöndíjas a vállalt feladatokat nem
teljesíti.
5.

Ösztöndíjas időszak

5.1.

Az ösztöndíjas időszak 7 hónap, 2019. február 01-től 2019. augusztus 31-ig tart.

5.2.

Az ösztöndíjas időszak alatt a pályázó vállalja, hogy pályázatában részletezett, a kutatási
utánpótláshoz kapcsolódó tudományos tevékenységet végez.

5.3.

Az ösztöndíjban részesülő hallgató, illetve doktorjelölt vállalja, hogy tevékenységéről
havi rendszerességgel – szakmai beszámolót készít, melyet minden hó 5-éig eljuttat az
ösztöndíj programot vezető oktató, illetve a Kar alprojekt vezetője részére.

5.3.1. Az ösztöndíj programot vezető oktató, illetve a projekt szakmai vezetője jogosult a
beszámolókban foglalt szakmai előrehaladás vizsgálatára, illetve a kifizetések
eszközléséhez szükséges teljesítés igazolására.
5.3.2. Amennyiben az ösztöndíjas nem teljesíti a kutatási tervben vállaltakat, indokolt esetben
nem kéri a kutatási terv módosítását/átütemezését, nem küldi el rendszeresen a
beszámolókat a kutatások előrehaladásáról, a kutatási eredményekről az ösztöndíj
szerződés felfüggesztésre kerül.

6.

A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatokat 2019. január 14-28. között lehet benyújtani.
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7.

A pályázatok benyújtásának módja és helye

7.1.

A pályázatokat papír alapon magyar nyelven, aláírva, a mellékelt pályázati adatlapon
kell benyújtani, magyar nyelven a szükséges mellékletekkel együtt – a DE NK alprojekt
vezetőjének címezve postai úton.
Elektronikus úton – nem újraírható CD-n vagy DVD-n a pályázati anyag bescannelve.
Az elektronikusan benyújtott dokumentumok az alábbi formátumban fogadhatók el:
Word, Excel, Power Point, PDF, JPG.
A pályázat kötelező mellékletei

8.
-

a Népegészségügyi Karral, Egészségtudományi Doktori Iskolával fennálló, aktív
hallgatói, doktorjelölti jogviszony igazolása,
a Pályázó és témavezető által aláírt, kutatási feladatterv,
szakmai önéletrajz,
a Pályázó Nyilatkozata arról, hogy a kutatási témával összefüggésben más forrásból
nem részesül ösztöndíj támogatásban,
témavezetői Nyilatkozat a hallgató kutatási témájának fogadásáról,
motivációs levél.

További, az elbírálást segítő mellékletek
a Pályázó eddigi tudományos tevékenységét bemutató, elismerő dokumentációk:
OTDK részvétel, TDK pályamunkák, helyezések,
díjak, kitüntetések, ösztöndíjak,
szakmai-közösségi tevékenység,
kutatásokban való eddigi részvétel,
tudományos ismeretterjesztő/tudománynépszerűsítő tevékenység,
publikációs tevékenység (publikációs lista alapján),
konferencia részvétel, egyéb szakmai (tudományos és oktatási) tevékenységet bemutató
dokumentáció,
- egyéb, a tudományos munkával összefüggő értékelhető tevékenység.
-

9.

A pályázatok benyújtásának módja és helye

9.1.

A pályázatokat papír alapon aláírva, a mellékelt pályázati adatlapon kell benyújtani,
magyar nyelven a szükséges mellékletekkel együtt – az alprojekt vezetőjének
címezve postai úton.
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9.2.

Elektronikus úton – nem újraírható CD-n vagy DVD-n a pályázati anyag bescannelve.
Az elektronikusan benyújtott dokumentumok az alábbi formátumban fogadhatók el:
Word, Excel, Power Point, PDF, JPG.

10.

A pályázatok elbírálásának szempontjai
A pályázatok elbírálásának szempontjait az 1. sz melléklet tartalmazza.

11.

A pályázat irányítója és lebonyolítói

A pályázat szakmai irányítója és lebonyolítója a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kara.
A benyújtott pályázatokat jelen Pályázati Felhívásban megadott módon és szempontok szerint,
a DE NK Szakmai Bizottságai által felkért szakértők pontozással értékelik. Az értékelt
pályázatokat a DE NK Szakmai Bizottsága rangsorolja, a szakértői értékelés alapján felállított
rangsortól a Bizottság szakmai indokok alapján eltérhet. A Bizottság a támogatásra javasolt
Pályázókról támogatási javaslatot tesz a DE NK alprojekt vezető részére.
A DE NK – az alprojekt vezető által jóváhagyott döntés szerint – az ösztöndíjasokkal
Ösztöndíjszerződést köt, melyben rögzítik az ösztöndíj folyósításának feltételeit és szabályait,
az ösztöndíjassal szembeni elvárásokat és végrehajtás egyéb részleteit. Az
Ösztöndíjszerződések megkötését követően kezdődhet az ösztöndíjak folyósítása az
ösztöndíjasok részére.
12.

Az ösztöndíj elszámolása

Az ösztöndíj felhasználásáról az Ösztöndíjasnak pénzügyi elszámolást nem kell benyújtania. A
támogatás fogadásához a Pályázónak, az Ösztöndíjszerződés megkötéséig, magyarországi
pénzintézetnél vezetett bankszámlával kell rendelkeznie.
A DE NK az ösztöndíj havonkénti történő folyósítása esetén a program keretében
háromhavonként vizsgálja az ösztöndíjszerződésben foglaltak teljesítését. Ennek megfelelően
az Ösztöndíjas köteles az ösztöndíjszerződésben rögzített ösztöndíjas időszak alatt havi
rendszerességgel beszámolót benyújtani és az ösztöndíjas időszak utolsó napján részletes
Szakmai záró beszámolót készíteni.
A témavezető és az EFOP 3.6.1 alprojekt vezető havi rendszerességgel vizsgálja a szakmai
teljesítést és teljesítésigazolást állít ki. A havi teljesítésigazolás igazolja, hogy az ösztöndíjban
részesülő a havi vállalt időtartamot aktívan a vállalt eredmények eléréséhez szükséges
tevékenységek lefolytatására fordította.
A havi beszámolókat a DE NK alprojekt vezetőjének (Prof. Dr. Balázs Margit DE NK
Megelőző Orvostani Intézet, 4028 Debrecen Kassai út 26.) címezve, postai úton kell benyújtani.
A beszámolók értékelését és minősítését a DE NK Szakmai Bizottsága által felkért oktatók
végzik.
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Amennyiben a beszámolók alapján megállapítható, hogy az ösztöndíjas nem tett eleget
szerződéses kötelezettségének, akkor az 5. pontban foglaltak szerint szükséges eljárni.
13.

Az ösztöndíj lemondása, szüneteltetése, az ösztöndíjas jogviszony megszűnése

Az ösztöndíj lemondása: az Ösztöndíjas az elnyert ösztöndíjról csak rendkívüli esetben mondhat
le. A lemondást a DE NK alprojekt vezetőjéhez címzett, az indoklást is tartalmazó levélben kell
kérelmezni. A lemondás bejelentése napjától (egyben az ösztöndíjas jogviszony megszűnése
napja) számított 30 napon belül az ösztöndíjasnak szakmai záró beszámolót kell benyújtania a
DE NK alprojektvezetőnek címezve. A hallgatói jogviszony megszűnése hónapjának első
napjától az ösztöndíjas ösztöndíjra nem jogosult.
Az ösztöndíj szüneteltetése: indokolt esetekben (gyermekszületés, betegség vagy külföldi
tanulmányok folytatása miatt) az Ösztöndíjas kérelmezheti az ösztöndíj utalásának
felfüggesztését. A felfüggesztést a DE NK alprojekt vezetőjéhez címzett, az indoklást is
tartalmazó levélben kell kérelmezni. Az alprojekt vezető dönt a kérelem megalapozottságáról.
Az ösztöndíjas jogviszony megszűnése: amennyiben az ösztöndíjas nem felel meg a pályázati
feltételeknek vagy nem teljesíti a szerződésben vállaltakat, a Szakmai Bizottsággal
egyetértésben az alprojekt vezető jogosult az elnyert ösztöndíj visszavonására. A jogviszony
megszűnése lehet visszamenő hatállyal, vagy az igazolható részteljesítés elismerése mellett.
14.

Nyilvánosság

Az Ösztöndíjas a megvalósult program, projekt tevékenységei során, kommunikációjában,
kapcsolódó kiadványaiban vállalja, hogy az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 „Debrecen Venture
Catapult program” című projekt nevét és hivatalos grafikai logóját (előadások, poszterek)
megjeleníti.
15.

Adminisztratív feladatok
 kutatás keretében végzett feladataikról és előrehaladásukról havi rendszerességgel
beszámolót készítenek, melyet témavezetőjük leigazol és eljuttatják a kari alprojekt
vezetőjének,
 a teljesítés értékelése 3 havi rendszerességgel történik,
 a konferencia részvételt követően 1 hónapon belül az alprojekt vezetőnek elküldi a
konferencia kiadványban szereplő előadásának/poszterének absztraktját és a
konferenciáról beszámolót készít.
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Mellékletek:
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet

Értékelő lap
Pályázati Adatlap
Kutatási feladatterv templát
Kutatási terv megvalósítása során tehető vállalások
Témavezetői nyilatkozat
A pályázó nyilatkozata
Szakmai időközi beszámoló
Szakmai záró beszámoló
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