pályázati felhívás
külföldi tanulmányútra
A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány az Alapító Okiratban meghatározott célok mentén támogatásban
kívánja részesíteni azon közgazdasági, pénzügyi és menedzsment területeken tanuló egyetemi hallgatókat,
doktoranduszokat és doktorjelölteket, akik hallgatói vagy munkavállalói jogviszonyban állnak a Kecskeméti
Főiskolával, és akik tanulmányaik előrehaladása érdekében nemzetközi tanulmányúton kívánnak részt venni.

A TANULMÁNYÚT CÉLJA
•

tanulmány, tudományos cikkek írása,

•

doktori disszertáció készítése,

•

magyar és angol nyelvű tananyagfejlesztés,

•

tanfolyam, workshop a tudományos cikkek írásának tudományos módszertani elsajátítására.

Az ösztöndíj egyszeri támogatást jelent az ösztöndíjas által megjelölt képzési helyre.

PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK
A Kecskeméti Főiskolával hallgatói jogviszonyban álló tehetséges főiskolai hallgatók, diplomás vagy posztgraduális képzésben részt vevő hallgatók, főiskolai munkavállalói jogviszonyban állók, illetve posztgraduális
fokozatot nemrégiben megszerzett kutatók, munkavállalók, akik a vizsgált szakterület szempontjából releváns
tudással rendelkeznek.

A TANULMÁNYÚT IDŐTARTAMA
Maximum 2 év.

A MAXIMÁLISAN ODAÍTÉLHETŐ ÖSSZEG
2 000 000,- Ft / tanulmányút, mely az alábbiakat tartalmazhatja:
•

tanfolyamdíj, workshop díj,

•

szállásdíj,

•

napidíj,

•

regisztrációs díj,

•

utazási költség.

A napidíj kivételével a pályázó a saját nevére kiállított számlával köteles a költségeit igazolni.

A BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE
Pályázni folyamatosan lehet, de a pályázatot a tervezett kiutazás előtt minimum 2 hónappal be kell nyújtani.

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
•

Szakmai önéletrajz (magyar és angol nyelven),

•

Munkaterv/programterv,

•

Tudományos publikációk jegyzéke,

•

Ajánlás két, tudományosan/szakmailag elismert szakembertől, eredeti aláírással, valamint pecséttel
és/vagy fejléccel ellátva. Az ajánlólevél aláírója nem egyezhet meg a fogadólevél aláírójával,

•

Oklevél vagy index másolata (csak magyar nyelven),

•

Alap-, mester- vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók esetén az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntető, előadói aláírással és intézményi pecséttel ellátott leckekönyvi másolat, diplomás pályázók esetén oklevélmásolat,

•

Doktorandusz hallgatók esetén diplomamásolat és az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntető,
előadói aláírással és intézményi pecséttel ellátott leckekönyvi másolat,

•

Állami nyelvvizsgát vagy azzal egyenértékű nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolata,

•

Költségvetési tervezet, mely részletesen tartalmazza, hogy a teljes költség hány százalékára kér az
Alapítványtól támogatást a pályázó, illetve várhatóan milyen arányban rendelkezik egyéb forrással
(önrész, más támogató).

KAPCSOLAT
A pályázatokat „PADMA külföldi tanulmányút program 2015/2016” megjelöléssel kérjük beküldeni pdf
formátumban a palyazat@padmakecskemet.hu email címre.
Pozitív elbírálás esetén az Alapítvány támogatási szerződést köt a leendő hallgatóval. Az Alapítvány a
pályázatokról előzetes döntést hoz, a támogatási szerződést abban az esetben köti meg, ha a jelölt felvételt
nyer a megcélzott képzésre.

