pályázati felhívás
padma oktatás-módszertani és
tartalomfejlesztési programban
való részvételre
A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány az Alapító Okiratában meghatározott célok mentén pályázatot ír ki
a PADMA Oktatás-módszertani és Tartalomfejlesztési Programjában való részvételre a Kecskeméti Főiskolán
megvalósuló gazdálkodási és menedzsment alapszak fejlesztése és gyakorlatorientálttá tétele érdekében.

A TANANYAG-FEJLESZTÉSI PROGRAM CÉLJA
A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány a meghatározott alapítványi célokat figyelembe véve támogatást
kíván nyújtani a Kecskeméti Főiskolán a gazdálkodási és menedzsment alapszak alap-, mesterszakos és PhDszintű közgazdaságtudományi, pénzügyi, menedzsment, társadalomtudományi és egyéb interdiszciplináris
szakterületeken tananyagainak fejlesztéséhez, hogy ezzel is elősegítse azok szakmai színvonalának megőrzését,
emelését és gyakorlatorientálttá tételét. A cél, hogy a hallgatók már a tantárgyakon keresztül közelebb kerüljenek a közgazdasági, menedzsment, pénzügyi, társadalomtudományi és kapcsolódó stratégiai kutatások legújabb eredményeihez, átfogó képet kapjanak a globális gazdasági trendekről, a gazdaság regionális és globális
fejlődéséről, az azokra adható helyi válaszok stratégiáiról a lehető legnaprakészebb, gyakorlatorientált tananyagokon keresztül.
A tartalmi fejlesztéseken kívül az oktatástechnikai, oktatás-módszertani szempontú fejlesztések megvalósítására is lehet pályázni. Az Oktatás-módszertani és Tartalomfejlesztési Program fő fókuszában külföldi tankönyvek beszerzése, saját készítésű jegyzetek, elektronikus alapú tananyagok, digitális átállásra alkalmas megoldások
és egyéb oktatási anyagok szerkesztésének támogatása, új, gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása áll.
Az Alapítvány tananyagfejlesztésre tantárgyanként 250 ezer – 1,5 millió forint támogatást nyújt a sikeres pályázóknak. A pályázatok során előnyt élveznek azok a megoldások, amelyek eredményeként a hallgatók számára
ingyenesen elérhető tartalom jön létre.

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
1. Pályázatot magánszemély, gazdálkodó szervezetek és jogi személyek jogosultak.
2. Tématerületek: közgazdaságtudomány, társadalomtudomány, pénzügy és menedzsment, valamint egyéb
interdiszciplináris szakterületek.
3. A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia, melyeket kérünk a palyazat@padmakecskemet.hu e-mail címre elküldeni; a tárgy mezőben tüntesse fel: „PADMA – Tananyagfejlesztési Program
2015”

a. A tantárgy rövid bemutatása és elhelyezkedése az operatív tantervben (kötelező/választható,
heti hány óra, számonkérés formája).
b. A tananyagfejlesztés bemutatása, különös tekintettel arra, hogy miben lesz jobb az új tananyag,
és miben járulhat hozzá a hazai közgazdasági, pénzügyi és menedzsment gondolkodás erősítéséhez, ezek innovációjához.
c. Várhatóan hány hallgatót érint a tantárgy.
d. Költségvetés a kért támogatás összegéről, a becsült költségek részletes bontásával
(dologi kiadások, tiszteletdíjak).
4. A pályázatok elbírálása folyamatos, a pályázatokat 2015. október 15-től lehet benyújtani.
Pozitív döntés esetén az Alapítvány támogatási szerződést köt a pályázó gazdasági szervezettel vagy jogi
személlyel, intézménnyel.

KAPCSOLAT
További részleteket és az aktuális legfrissebb információkat az Alapítvány honlapján lehet találni:
www.padmakecskemet.hu

