pályázati felhívás
vendégkutatói programra
a kecskeméti főiskolán
A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány az Alapító Okiratban meghatározott célok mentén vendégkutatói programot hirdet a 2015/2016-ös akadémiai évre. A pályázatra jelentkezhetnek PhD-fokozattal rendelkező
hazai és külföldi (kiemelten kárpát-medencei) kutatók, oktatók illetve abszolutóriumot szerzett PhD-diákok.
A programban részt vevő vendégkutatók egy általuk választott gazdálkodási, közgazdasági, pénzügyi vagy
menedzsment témában végeznek kutatást. A vendégkutatói státusz javasolt időtartama 3-6 hónap. A program célja, hogy a kutatók kapcsolódjanak a Kecskeméti Főiskola kutatóihoz, továbbá, hogy a kutatás eredményei megjelenjenek referált folyóiratokban. A kutatási periódus alatt a pályázó saját intézményében dolgozik,
és 1-4 hetet tölt Kecskeméten.
A vendégkutatói programra pályázhatnak külföldi (kárpát-medencei) intézmények kutatói is, amennyiben
hosszabb, de legfeljebb fél évig tartó magyarországi kutatásban vagy oktatásban vennének részt. Ebben a kivételes esetben a vendégkutató a kutatás és oktatás időtartama alatt együttműködhet – az Alapítvány helyett –
az őt meghívó intézménnyel is.

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
1. A pályázatra gazdálkodási, közgazdasági, pénzügyi vagy menedzsment területen szerzett PhD-fokozattal
rendelkező hazai és külföldi kutatók, oktatók, illetve abszolutóriumot szerzett PhD-diákok jelentkezhetnek.
2. A programra angol vagy magyar nyelvű pályázattal lehet jelentkezni, amelynek tartalmaznia kell az alábbi
elemeket:
a. szakmai önéletrajz;
b. kutatói pályázat esetén 1-2 oldalas kutatási terv, amelyben szerepelnek a vizsgálandó kérdések, azok
motivációi, illetve a kutatás előzményei (ha vannak);
c. PhD-fokozatot igazoló oklevél vagy a PhD-hallgatói jogviszonyt igazoló tetszőleges dokumentum
másolata;
d. ajánlólevél, amennyiben a pályázó ezt szükségesnek látja (nem kötelező).
Pályázni folyamatosan lehet, de a pályázatot legalább a vendégkutatás, vendégoktatás tervezett kezdete előtt
2 hónappal be kell nyújtani.

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
Pozitív elbírálás esetén az Alapítvány támogatási szerződést köt.
1. A kutatási ösztöndíj összege bruttó 150.000.- Ft / hó, melyet az Alapítvány két részletben folyósít.
50%-ot a kutatási időszak félidejében, az előrehaladási jelentés leadása után, majd a második 50%-ot
a kutatás lezárásával, a kutatási jelentés elkészítése és elfogadása után.
2. A Kecskeméti Főiskolán eltöltött időszak (1-4 hét) költségeit (utazás, szállás, napidíj, konferencia
részvétel stb.) az Alapítvány a tételes elszámolás után, utólag téríti meg. A kutató számára ajánlott az
Alapítvány, illetve a Főiskola infrastruktúrájának az igénybevétele.

KAPCSOLAT
A pályázatokat „PADMA vendégkutatói program 2015/2016” megjelöléssel kérjük beküldeni a
palyazat@padmakecskemet.hu e-mail címre.

