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Kedves Kollégák!
A megjelent hírleveleket már megtalálhatják honlapunkon is:
http://infopont.vbk.bme.hu/szolgaltatasok/hirlevelek/
A nyitott pályázati felhívásokról pedig az alábbi linken tudnak tájákozódni, ami hírlevél
megjelenésétől
függetlenül
folyamatosan
bővül:
http://infopont.vbk.bme.hu/szolgaltatasok/palyazat/
Hírek (folyamatosan bővül): http://infopont.vbk.bme.hu/hirek/
Rendezvények (folyamatosan bővül): http://infopont.vbk.bme.hu/rendezvenyek/
Az Egyetem területéről jelszó nélkül, szabadon elérhető, kívülről pedig VPN kapcsolaton
keresztül, vagy címtáras azonosítóval történő belépéssel tudják olvasni a tartalmat.
A honlap célja, hogy egyszerűsítse, segítse és ösztönözze a pályázatok benyújtását és a projektek lebonyolítását, és felpezsdítse a kari K+F tevékenységet.
A honlap folyamatosan bővül, frissül, amihez mindenki észrevételét szívesen fogadjuk a
vbk_kfi@mail.bme.hu e-mailcímre.
Bízunk abban, hogy tudjuk segíteni a munkájukat/munkátokat. Ha bármilyen kérdés felmerülne, készséggel állunk rendelkezésre, és igyekszünk segíteni.
Kellemes böngészést, sikeres pályázást!

VBK K+F+I csoport nevében:
Gyarmati Benjámin és Bodzay Brigitta
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Új pályázati kiírások:
Kiíró

Név

Webes elérhetőség

Jelleg

Beadási határidő

Felsőoktatási Alapképzés
Hallgatói Kutatói Ösztöndíjpályázat

ÚNKP-17-1
BSc ösztöndíj

Alapképzésben részt vevő hallgatók számára.

2017. június 6.

Felsőoktatási Mesterképzés
Hallgatói
Kutatói
Ösztöndíjpályázat

ÚNKP-17-2
MSc ösztöndíj

Mesterképzésben részt vevő hallgatók számára.

2017. június 6.

Felsőoktatási
Doktori
Hallgatói,
Doktorjelölti
Kutatói Ösztöndíjpályázat

ÚNKP-17-3
Doktori ösztöndíj

Doktori képzésben részt vevő első-, másod-, és
harmad éves hallgató, illetve doktorjelöltek pályázhatnak.

2017. június 6.

Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjpályázat

ÚNKP-17-4
Posztdoktori ösztöndíj

40. életévét még nem töltötte be, felsőoktatási
intézménynél oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban-, vagy oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló oktató,
kutató.

2017. június 6.
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1.

Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjai
Havi ösztöndíj
összege
Ft/fő/hó

Hányszor
újítható
meg

75 000

A képzés
teljes ideje
alatt tanévenként.

A

MSc hallgató

„I.” típusú pályázat: a pályázat benyújtásakor mester (osztatlan) képzés keretében hallgatói jogviszonyban állnak.
„II.” típusú pályázat: 2017/2018. tanévre meghirdetett mester (osztatlan) képzésére jelentkeznek és az
intézmény mester (osztatlan) képzésén a 2017/2018. tanévre, legkésőbb 2017. szeptember 20-ig várhatóan hallgatói jogviszonyt létesítenek.

100 000

A képzés
teljes ideje
alatt tanévenként.

5.

B

„II.” típusú pályázat: 2017/2018. tanévre meghirdetett doktori képzésére jelentkeznek és az intézmény
Első éves doktoráns halldoktori képzésén a 2017/2018. tanévre, legkésőbb 2017. szeptember 20-ig várhatóan hallgatói jogvigató
szonyt létesítenek.

110 000

6.

B

Keret
Ssz.
típusa

Képzéstípus

Típusok

1.

„I.” típusú pályázat: a pályázat benyújtásakor alapképzés keretében hallgatói jogviszonyban állnak.

2.

„II.” típusú pályázat: 2017/2018. tanévre meghirdetett alapképzésére jelentkeznek és az intézmény
alapképzésén a 2017/2018. tanévre, legkésőbb 2017. szeptember 20-ig várhatóan hallgatói jogviszonyt
létesítenek.

A

BSc hallgató

3.
4.

7.
8.

B

2. v 3. éves hallgató
„I.” típusú pályázat: a pályázat benyújtásakor doktori képzés keretében hallgatói jogviszonyban állnak.
doktoráns
„III.” típusú pályázat: a pályázat benyújtásakor doktorjelölti jogviszonyban állnak.
Doktorjelölt

9.
C

Posztdoktor I.

„IV.” típusú pályázat: a 2017/2018. tanévre, legkésőbb 2017. szeptember 20-ig várhatóan doktorjelölti
jogviszonyt létesítenek.
„I.” típusú pályázat: a pályázat benyújtásakor oktatói, kutatói munkaviszony keretében munkavégzésre
irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak és a pályázat benyújtás napjához képest 4 éven belül szereztek PhD fokozatot.

10.

„II.” típusú pályázat: várhatóan 2017. szeptember 20-ig, azaz az ösztöndíjas jogviszony létesítéséig
oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonnyal, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynyal fognak rendelkezni és a pályázat benyújtás napjához képest 4 éven belül szereztek PhD fokozatot.

11.

„III.” típusú pályázat: a pályázat benyújtásakor oktatói, kutatói munkaviszony keretében munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak és a pályázat benyújtás napjához képest 4 éven túl szereztek PhD fokozatot.

C
12.

Posztdoktor II.

„IV.” típusú pályázat: várhatóan 2017. szeptember 20-ig, azaz az ösztöndíjas jogviszony létesítéséig
oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonnyal, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynyal fognak rendelkezni és a pályázat benyújtás napjához képest 4 éven túl szereztek PhD fokozatot
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150 000

A képzés
teljes ideje
alatt tanévenként.

250 000

Nem újítható
meg.

300 000

Egy alkalommal.

350 000

Három alkalommal.

1. Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói
Kutatói Ösztöndíjpályázat - ÚNKP-17-1
A pályázat célja:
A középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, alapképzésben részt vevő, tehetséges
hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye publikáció (tudományos cikk vagy TDK-dolgozat), egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a mester tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

Az ösztöndíj összege:
75.000 Ft/hó

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama:
•
•

5 hónap (2017. szeptember 1.-2018. január 31. vagy 2018. február 1. – 2018. június
30.), vagy
10 hónap (2017. szeptember 1. – 2018. június 30.).

Az ösztöndíjas jogviszony kezdő napja az alapképzés hallgatói jogviszony létesítés hónapjának első napja.

Benyújtási határidő:
2017. június 6.

A pályázók köre:
Kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók:
„I.” típusú pályázat: a pályázat benyújtásakor alapképzés keretében az állami felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban állnak.
„II.” típusú pályázat: az állami felsőoktatási intézmény 2017/2018. tanévre az általános
felsőoktatási felvételi eljárás keretében meghirdetett alapképzésére felvételi jelentkezési kérelmet nyújtottak be.

A támogatás feltételei:
•
•

az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudják teljes idejű alapképzésen (nappali) aktív hallgatói jogviszony,
vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető felügyeletével – a fogadó felsőoktatási intézmény keretében egy kutatócsoport munkájába bekapcsolódva vagy
egyénileg kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt
a fogadó felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit hozzáférhetővé teszik,

•

vállalják, hogy a kutatási tervükben meghatározott kutatási tevékenység
végrehajtását, a kutatás eredményét az intézményi ÚNKP rendezvényen ismertetik (kötelező vállalás), továbbá

Tanulmányi feltételek:
„I.” típusú tudományos, művészeti pályázat esetén (leendő felsőbb évesek):
•

•

az agrár, műszaki, orvos- és egészségtudomány, természettudomány képzési területen folyó alapképzésben teljesített utolsó két lezárt félévének súlyozott tanulmányi átlaga lezárt félévenként legalább „3.51” minősítésű legyen,
az egyéb képzési területen folyó alapképzésben teljesített utolsó két lezárt félévének
súlyozott tanulmányi átlaga lezárt félévenként legalább „4.00” minősítésű legyen.

Amennyiben a pályázó kizárólag egy lezárt félévvel rendelkezik, úgy lezárt félévének súlyozott tanulmányi átlagát kell figyelembe venni.
„II.” típusú pályázat esetén (leendő első évesek):
•

•

A „II.” típusú tudományos pályázat esetén a pályázó középfokú képzésben teljesített tanulmányi eredményének utolsó két lezárt félévének átlaga lezárt félévenként
legalább „4.00” minősítésű legyen.
A „II.” típusú művészeti pályázat esetén a pályázó művészeti felvételi gyakorlati
vizsga első fordulóján nyújtott teljesítményét a fogadó felsőoktatási intézmény
„megfelelő” minősítéssel látja el.

A VBK támogatási feltételei:
Erről később fogunk tájékoztatást adni a honlapunkon és egy tájékoztató rendezvény keretén
belül, ezért kérnénk szépen, hogy a pályázat beadását megelőzően erről tájékozódjanak!

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó:
•

•

aki a kutatási tervében vállalt kutatás megvalósítását támogató egyéb magyar költségvetési forrásból származó ösztöndíjban vagy részben/egészben európai finanszírozású ösztöndíjban (egyéni kutatástámogatásban) részesül az 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 a Nemzeti Tehetség Program 2017. évi „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj”
című pályázaton (a pályázati kategória kódja: NTP-NFTÖ-17) ösztöndíjban részesül,

„A Továbbfutó” ösztöndíjas jogviszony:
A 2017/2018. tanévben „Továbbfutó” ösztöndíjas egyszerűsített pályázat benyújtására jogosult:
•

aki a 2016/2017. tanévre kiírt Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
pályázat keretében várhatóan 2017. június 30-ig ösztöndíjas jogviszonyban áll,
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•

•
•
•

•
•

és az ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló hallgatói jogviszonya folytatódik, valamint 2017/2018. tanévre várhatóan legkésőbb 2017. szeptember 20-ig aktív hallgatói jogviszonyt létesít, továbbá
vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető felügyeletével –
egy kutatócsoport munkájába bekapcsolódva vagy egyénileg kutatási tevékenységet végez és az ösztöndíjas időszak alatt a fogadó felsőoktatási intézmény számára
a tudományos kutatási, fejlesztési munkája eredményeit hozzáférhetővé teszi, melynek megvalósítására kutatási tervet készít, valamint
aki vállalja, hogy valamely felsőoktatási intézmény által 2017/2018. tanévben szervezett tudományos diákköri konferencián ÚNKP keretében elért kutatási eredményeit
pályamunka/pályamű előadásával ismerteti (kötelező vállalás), továbbá
aki vállalja, hogy a fogadó felsőoktatási intézmény által 2017/2018. tanévben szervezett ÚNKP rendezvényen az ÚNKP keretében elért kutatási eredményeit ismerteti.
a 2016/2017. tanévre kiírt Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj pályázat keretében benyújtott záró szakmai beszámolója „kiváló” minősítésű, így az
ösztöndíjak odaítéléséről szóló intézményi ÚNKP támogatási javaslaton „Továbbfutóként” az ösztöndíjas szerepel
A 2017/2018. tanévben „Továbbfutó” kategóriában hallgatói ösztöndíjas esetén az
ösztöndíjas jogviszony időtartama: 5 hónap (2017. szeptember 1. - 2018. január 31.),
illetve 10 hónap (2017. szeptember 1. - 2018. június 30.).
A fogadó felsőoktatási intézmény a befogadott, érvényes pályázatot benyújtó „Továbbfutó” pályázót – amennyiben a 2016/2017. tanévre kiírt pályázat keretében benyújtott záró szakmai beszámolója „kiváló” minősítésű - az intézményi ÚNKP támogatási javaslat kialakítása során előre rangsorolja.

A rendelkezésre álló keretösszeg:
A program megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg összesen 1 598 033 000 Ft.
A támogatott pályázatok várható száma 1523 db.

Megjegyzés:
Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó egy felsőoktatási intézményhez egy pályázatot
nyújthat be.
Amennyiben „Továbbfutó” státusz elnyerésére nyújt be a pályázó egyszerűsített pályázatot,
úgy további pályázat benyújtására jelen Pályázati Kiírás keretében nincs lehetőség.

Honlap:
http://www.bme.hu/unkp_2017
http://www.ch.bme.hu/hirek/756-megjelentek-az-unkp-palyazat-2017-es-felhivasai
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2. Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói
Kutatói Ösztöndíjpályázat - ÚNKP-17-2
A pályázat célja:
A mester (osztatlan) képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének
és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye publikáció (tudományos cikk
vagy TDK-dolgozat), egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki
vagy művészi alkotás, továbbá a doktori tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

Az ösztöndíj összege:
100.000 Ft/hó

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama:
•
•

5 hónap (2017. szeptember 1.-2018. január 31. vagy 2018. február 1. – 2018. június
30.), vagy
10 hónap (2017. szeptember 1. – 2018. június 30.).

Az ösztöndíjas jogviszony kezdő napja az alapképzés hallgatói jogviszony létesítés hónapjának első napja.

Benyújtási határidő:
2017. június 6.

A pályázók köre:
Kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók:
„I.” típusú pályázat: a pályázat benyújtásakor mester (osztatlan) képzés keretében az állami felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban állnak.
„II.” típusú pályázat: az állami felsőoktatási intézmény 2017/2018. tanévre az általános
felsőoktatási felvételi eljárás keretében meghirdetett mester (osztatlan) képzés felvételi jelentkezési kérelmet nyújtottak be.

A támogatás feltételei:
•
•

az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudják teljes idejű alapképzésen (nappali) aktív hallgatói jogviszony,
vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető felügyeletével – a fogadó felsőoktatási intézmény keretében egy kutatócsoport munkájába bekapcsolódva vagy
egyénileg kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt
a fogadó felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit hozzáférhetővé teszik,
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•

vállalják, hogy a kutatási tervükben meghatározott kutatási tevékenység
végrehajtását, a kutatás eredményét az intézményi ÚNKP rendezvényen ismertetik (kötelező vállalás), továbbá

Tanulmányi feltételek:
I.” típusú tudományos, művészeti pályázat mesterképzés, illetve osztatlan képzés
esetén (leendő felsőbb évesek):
•

•

az agrár, műszaki, orvos- és egészségtudomány, természettudomány képzési területen folyó mesterképzésben teljesített utolsó két lezárt félévének súlyozott tanulmányi
átlaga lezárt félévenként legalább „3.51” minősítésű legyen,
az egyéb képzési területen folyó mesterképzésben teljesített utolsó két lezárt félévének súlyozott tanulmányi átlaga lezárt félévenként legalább „4.00” minősítésű legyen.

Amennyiben a pályázó kizárólag egy lezárt félévvel rendelkezik, úgy lezárt félévének súlyozott tanulmányi átlagát kell figyelembe venni.
„II.” típusú tudományos és művészeti pályázat esetén (leendő első évesek) osztott mester-képzésre jelentkező pályázó esetén:
•

•

az agrár, műszaki, orvos- és egészségtudomány, természettudomány képzési területen folyó alapképzésben teljesített utolsó két lezárt félévének súlyozott tanulmányi átlaga lezárt félévenként legalább „3.51” minősítésű legyen,
az egyéb képzési területen folyó alapképzésben teljesített utolsó két lezárt félév súlyozott tanulmányi átlaga lezárt félévének átlaga legalább „4.00” minősítésű legyen.

„II.” típusú tudományos és művészeti pályázat esetén (leendő első évesek) osztatlan mester-képzésre jelentkező pályázó esetén:
•

•

tudományos pályázat esetén (leendő első évesek) osztatlan mesterképzésre jelentkező pályázó esetén a középfokú képzésben teljesített utolsó két lezárt félévének
átlaga lezárt félévenként legalább „4.00” minősítésű legyen.
művészeti pályázat esetén (leendő első évesek) osztatlan mesterképzésre pályázó
esetén a pályázó művészeti felvételi gyakorlati vizsga első fordulóján nyújtott teljesítményét a fogadó felsőoktatási intézmény „megfelelő” minősítéssel látja el.

A VBK támogatási feltételei:
Erről később fogunk tájékoztatást adni a honlapunkon és egy tájékoztató rendezvény keretén
belül, ezért kérnénk szépen, hogy a pályázat beadását megelőzően erről tájékozódjanak!

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó:
•

aki a kutatási tervében vállalt kutatás megvalósítását támogató egyéb magyar költségvetési forrásból származó ösztöndíjban vagy részben/egészben európai finanszírozású ösztöndíjban (egyéni kutatástámogatásban) részesül az ösztöndíjas időszak
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•

alatt, és arról nem mond le. Amennyiben az ösztöndíjas több ösztöndíjat
is elnyert, választania kell az ösztöndíjak között, és csak egyet vehet
igénybe.
aki a Nemzeti Tehetség Program 2017. évi „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj”
című pályázaton (a pályázati kategória kódja: NTP-NFTÖ-17) ösztöndíjban részesül,

„A Továbbfutó” ösztöndíjas jogviszony:
A 2017/2018. tanévben „Továbbfutó” ösztöndíjas egyszerűsített pályázat benyújtására jogosult:
•

•

•

•
•

•
•

aki a 2016/2017. tanévre kiírt Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
pályázat keretében várhatóan 2017. június 30-ig ösztöndíjas jogviszonyban áll,
és az ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló hallgatói jogviszonya folytatódik, valamint 2017/2018. tanévre várhatóan legkésőbb 2017. szeptember 20-ig aktív
hallgatói jogviszonyt létesít, továbbá
vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető felügyeletével – egy kutatócsoport munkájába bekapcsolódva vagy egyénileg kutatási tevékenységet végez
és az ösztöndíjas időszak alatt a fogadó felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkája eredményeit hozzáférhetővé teszi, melynek megvalósítására kutatási tervet készít, valamint
aki vállalja, hogy valamely felsőoktatási intézmény által 2017/2018. tanévben szervezett tudományos diákköri konferencián ÚNKP keretében elért kutatási eredményeit pályamunka/pályamű előadásával ismerteti (kötelező vállalás), továbbá
aki vállalja, hogy a fogadó felsőoktatási intézmény által 2017/2018. tanévben szervezett ÚNKP rendezvényen az ÚNKP keretében elért kutatási eredményeit ismerteti.
a 2016/2017. tanévre kiírt Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj pályázat keretében benyújtott záró szakmai beszámolója „kiváló” minősítésű, így
az ösztöndíjak odaítéléséről szóló intézményi ÚNKP támogatási javaslaton „Továbbfutóként” az ösztöndíjas szerepel
A 2017/2018. tanévben „Továbbfutó” kategóriában hallgatói ösztöndíjas esetén az
ösztöndíjas jogviszony időtartama: 5 hónap (2017. szeptember 1. - 2018. január 31.),
illetve 10 hónap (2017. szeptember 1. - 2018. június 30.).
A fogadó felsőoktatási intézmény a befogadott, érvényes pályázatot benyújtó „Továbbfutó” pályázót – amennyiben a 2016/2017. tanévre kiírt pályázat keretében benyújtott záró szakmai beszámolója „kiváló” minősítésű - az intézményi ÚNKP támogatási javaslat kialakítása során előre rangsorolja.

A rendelkezésre álló keretösszeg:
A program megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg összesen 1 598 033 000 Ft.
A támogatott pályázatok várható száma 1523 db.

Megjegyzés:
Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó egy felsőoktatási intézményhez egy pályázatot
nyújthat be.
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Amennyiben „Továbbfutó” státusz elnyerésére nyújt be a pályázó egyszerűsített
pályázatot, úgy további pályázat benyújtására jelen Pályázati Kiírás keretében
nincs lehetőség.

Honlap:
http://www.bme.hu/unkp_2017
http://www.ch.bme.hu/hirek/756-megjelentek-az-unkp-palyazat-2017-es-felhivasai
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3. Felsőoktatási Doktori Hallgatói,
Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj - ÚNKP17-3
A pályázat célja:
A kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktori képzésben részt vevő
hallgatók, doktorjelöltek kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb – az
adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint a
doktori disszertáció (PhD, DLA) megfelelő megalapozása.

Az ösztöndíj összege:
•
•
•

első-, másodéves doktori hallgatók esetén: 110.000 Ft/hó/fő.
harmadéves doktori hallgatók esetén: 150.000 Ft/hó/fő.
doktorjelöltek esetén: 250.000 Ft/hó/fő.

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama:
•

•

Doktori hallgatók esetén: 5 hónap (2017. szeptember 1.-2018. január 31. vagy
2018. február 1. – 2018. június 30.), illetve 10 hónap (2017. szeptember 1. – 2018.
június 30.). Az ösztöndíjas jogviszony kezdő napja a doktori képzés hallgatói jogviszony létesítése hónapjának első napja. (Töredékhónap nem lehetséges). A doktori
hallgatói jogviszonyt legkésőbb 2017. szeptember 20. napjáig, illetve 2017/2018.
tanév második félév ösztöndíjas jogviszonya esetén 2018. február 20. napjáig kell létesíteni.
Doktorjelöltek esetén: megszakítás nélküli 5 hónap vagy 10 hónap időtartamú
jogviszony 2017. szeptember 1.-2018. június 30. között. (Töredékhónap nem lehetséges). A 10 hónap, valamint 2017/2018. tanév szeptemberétől induló 5 hónap időtartamú ösztöndíjas jogviszony létesítéséhez legkésőbb 2017. szeptember 20. napjáig
doktorjelölti jogviszonyt kell létesíteni.

A 2017. szeptember 20. után létesített doktorjelölti jogviszony esetén az ösztöndíjas jogviszony kezdő napja a doktorjelölti jogviszony létesítése hónapját követő hónap első napja, de
legkésőbb 2018. február 1.

Benyújtási határidő:
2017. június 6.

A pályázók köre:
Kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók:
„I.” típusú pályázat: a pályázat benyújtásakor doktori képzés állami felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban állnak,
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„II.” típusú pályázat: állami felsőoktatási intézmény 2017/2018. tanévre meghirdetett nappali doktori képzésre felvételi jelentkezési kérelmet nyújtottak be
„III.” típusú pályázat: a pályázat benyújtásakor doktorjelölti jogviszonyban állnak felsőoktatási intézménnyel
„IV.” típusú pályázat: a 2017/2018. tanévben, legkésőbb 2018. január 31-ig
várhatóan doktorjelölti jogviszonyt létesítenek.

A támogatás feltételei:
•

•

•

•

vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban a fogadó felsőoktatási intézmény keretében
egy kutatócsoport munkájába bekapcsolódva vagy egyénileg kutatási tevékenységet végez, valamint az ösztöndíjas időszak alatt a fogadó felsőoktatási intézmény
számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkája eredményeit hozzáférhetővé teszi.
tudományos pályázat esetén kutatási tervében vállalja, hogy egy publikációt megjelentet és az ösztöndíjas időszak alatt végzett kutatási tevékenységének eredményeit az intézményen belüli ÚNKP rendezvényen és intézményen kívüli (hazai/nemzetközi) konferencián, egyéb szakmai rendezvényen ismerteti. A publikáció
teljesítésének igazolásaként elfogadható a kiadói nyilatkozat is, amennyiben az ösztöndíjas időszak végéig a közzététel nem valósul meg (kötelező vállalás).
művészeti pályázat esetén a kutatási tervében vállalt kutatási tevékenységét műfajának megfelelően kiállítás vagy előadás formájában bemutatja vagy 4.2.2. pontban
előírtak szerinti publikációt megjelentet és az ösztöndíjas időszak alatt végzett kutatási (művészi) tevékenysége eredményeit az intézményi ÚNKP rendezvényen ismerteti
(kötelező vállalás).
jelen ösztöndíj pályázat keretében végzett kutatása a doktori tanulmányok által megkövetelt kutatómunkán felüli „extra” kutatási tevékenység.

A VBK támogatási feltételei:
Erről később fogunk tájékoztatást adni a honlapunkon és egy tájékoztató rendezvény keretén
belül, ezért kérnénk szépen, hogy a pályázat beadását megelőzően erről tájékozódjanak!

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó:
•

•

aki a kutatási tervében vállalt kutatás megvalósítását támogató egyéb magyar költségvetési forrásból származó ösztöndíjban vagy részben/egészben európai finanszírozású ösztöndíjban (egyéni kutatástámogatásban) részesül az 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 a Nemzeti Tehetség Program 2017. évi „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj”
című pályázaton (a pályázati kategória kódja: NTP-NFTÖ-17) ösztöndíjban részesül,

„A Továbbfutó” ösztöndíjas jogviszony:
A 2017/2018. tanévben „Továbbfutó” ösztöndíjas egyszerűsített pályázat benyújtására jogosult:
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- aki a 2016/2017. tanévre kiírt Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj pályázat keretében várhatóan 2017. június 30-ig doktori hallgatói
ösztöndíjas jogviszonyban áll, továbbá az ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló
doktori hallgatói jogviszonya várhatóan folytatódik és a 2017/2018. tanévre legkésőbb 2017. szeptember 20-ig aktív nappali doktori hallgatói jogviszonyt létesít,
- vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban egy kutatócsoport munkájába bekapcsolódva vagy
egyénileg kutatási tevékenységet végez és az ösztöndíjas időszak alatt a fogadó felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkája eredményeit hozzáférhetővé teszi, melynek megvalósítására kutatási tervet készít, valamint
- tudományos pályázat esetén kutatási tervében vállalja, hogy egy publikációt megjelentet és az ösztöndíjas időszak alatt végzett kutatási tevékenységének eredményeit az intézményen belüli ÚNKP rendezvényen és intézményen kívüli (hazai/nemzetközi) konferencián,
egyéb szakmai rendezvényen ismerteti. A publikáció teljesítésének igazolásaként elfogadható
a kiadói nyilatkozat is, amennyiben az ösztöndíjas időszak végéig a közzététel nem valósul
meg (kötelező vállalás).
- művészeti pályázat esetén a kutatási tervében vállalt kutatási tevékenységét műfajának
megfelelően kiállítás vagy előadás formájában bemutatja vagy 4.2.2. pontban előírtak szerinti publikációt megjelentet és az ösztöndíjas időszak alatt végzett kutatási (művészi) tevékenysége eredményeinek intézményi ÚNKP rendezvényen ismerteti (kötelező vállalás).
- a 2017/2018. tanévre „Továbbfutóként” benyújtott kutatási tervében vállalt kutatási tevékenysége a doktori tanulmányok által megkövetelt kutatómunkán felüli „extra” kutatási
tevékenység.
- a 2016/2017. tanévre kiírt Felsőoktatási, Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj
pályázat keretében benyújtott záró szakmai beszámolója „kiváló” minősítésű, így az ösztöndíjak odaítéléséről szóló intézményi ÚNKP támogatási javaslaton „Továbbfutóként” az ösztöndíjas szerepel, és
- A 2017/2018. tanévben „Továbbfutó” kategóriában doktori ösztöndíjas esetén az ösztöndíjas jogviszony időtartama (töredékhónap nem lehetséges): 5 hónap (2017. szeptember 1. 2018. január 31.) vagy 10 hónap (2017. szeptember 1. - 2018. június 30. között).

A „Továbbfutó” ösztöndíjas egyszerűsített pályázat benyújtására nem jogosultak:
- doktorjelölti jogviszonyban lévő ösztöndíjas

A rendelkezésre álló keretösszeg:
A program megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg összesen 1 000 000 000 Ft.
A támogatott pályázatok várható száma 649 db.

Megjegyzés:
Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó egy felsőoktatási intézményhez egy pályázatot
nyújthat be.
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Amennyiben „Továbbfutó” státusz elnyerésére nyújt be a pályázó egyszerűsített
pályázatot, úgy további pályázat benyújtására jelen Pályázati Kiírás keretében
nincs lehetőség.

Honlap:
http://www.bme.hu/unkp_2017
http://www.ch.bme.hu/hirek/756-megjelentek-az-unkp-palyazat-2017-es-felhivasai
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4. Felsőoktatási Doktori Hallgatói,
Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj
- ÚNKP-17-4
A pályázat célja:
A kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató fiatal tehetséges oktatók, kutatók, művészek kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása,
amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás.

Az ösztöndíj összege:
•
•

fiatal oktató, kutató I. kategória esetén: 300.000 Ft/hó/fő.
fiatal oktató, kutató II. kategória esetén: 350.000 Ft/hó/fő.

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama:
Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: megszakítás nélküli 5 hónap, vagy 10 hónap időtartamú jogviszony 2017. szeptember 1. - 2018. június 30. között. (Töredékhónap nem lehetséges). A 10 hónap, valamint a 2017/2018. tanév szeptemberétől induló 5 hónap időtartamú
ösztöndíjas jogviszony létesítéséhez legkésőbb 2017. szeptember 20. napjáig oktatói, kutatói
munkavégzésre irányuló jogviszonyt/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt kell létesíteni.
2017. szeptember 20. után létesített oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszony/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetén az ösztöndíjas jogviszony kezdő
napja az alapul szolgáló oktatói, kutatói jogviszony létesítése hónapját követő hónap első
napja, de legkésőbb 2018. február 1.

Benyújtási határidő:
2017. június 6.

A pályázók köre:
„I.” típusú pályázat Fiatal oktató, kutató I.: pályázat benyújtásakor állami felsőoktatási
intézménnyel oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban állnak és a pályázat benyújtásának napjához képest 4 éven
belül szereztek – a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti – tudományos (PhD/DLA) fokozatot
„II.” típusú pályázat Fiatal oktató, kutató I.: állami felsőoktatási intézménnyel legkésőbb 2018. január 31. napjáig oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban várhatóan állni fognak és a pályázat benyújtásának napjához képest 4 éven belül szereztek – a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti –
tudományos (PhD/DLA) fokozatot,
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„III.” típusú pályázat Fiatal oktató, kutató II.: a pályázat benyújtásakor állami felsőoktatási intézménnyel oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak és a pályázat
benyújtásának napjához képest 4 éven túl szereztek – a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti – tudományos (PhD/DLA) fokozatot
„IV.” típusú pályázat Fiatal oktató, kutató II.: állami felsőoktatási intézménnyel legkésőbb 2018. január 31. napjáig oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban várhatóan állni fognak és a pályázat benyújtásának napjához képest 4 éven túl szereztek – a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti – tudományos (PhD/DLA) fokozatot.

A támogatás feltételei:
•
•
•

•

•

tudományos fokozata (PhD/DLA) eredménye legalább „cum laude” minősítésű.
a pályázat benyújtása napján 40. életévét nem töltötte be.
vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban a fogadó felsőoktatási intézmény keretében
egy kutatócsoport munkájába bekapcsolódva vagy egyénileg kutatási tevékenységet végez, valamint az ösztöndíjas időszak alatt a fogadó felsőoktatási intézmény
számára a tudományos munkája eredményeit hozzáférhetővé teszi.
tudományos pályázat esetén kutatási tervében vállalja, hogy idegen nyelven egy
publikációt megjelentet és az ösztöndíjas időszak alatt végzett kutatási tevékenységének eredményeit az intézményen belüli ÚNKP rendezvényen és intézményen
kívüli (hazai/nemzetközi) konferencián, egyéb szakmai rendezvényen ismerteti. A
publikáció teljesítésének igazolásaként elfogadható a kiadói nyilatkozat is, amennyiben az ösztöndíjas időszak végéig a közzététel nem valósul meg (kötelező vállalás).
művészeti pályázat esetén a kutatási tervében vállalt kutatási tevékenységét műfajának megfelelően kiállítás vagy előadás formájában bemutatja vagy 4.2.4. pontban
előírtak szerinti idegen nyelvű publikáció megjelentet és az ösztöndíjas időszak alatt
végzett kutatási (művészi) tevékenysége eredményeit a felsőoktatási intézmény

A VBK támogatási feltételei:
Erről később fogunk tájékoztatást adni a honlapunkon és egy tájékoztató rendezvény keretén
belül, ezért kérnénk szépen, hogy a pályázat beadását megelőzően erről tájékozódjanak!

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó:
•

•

aki a kutatási tervében vállalt kutatás megvalósítását támogató egyéb magyar költségvetési forrásból származó ösztöndíjban vagy részben/egészben európai finanszírozású ösztöndíjban (egyéni kutatástámogatásban) részesül az 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 a Nemzeti Tehetség Program 2017. évi „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj”
című pályázaton (a pályázati kategória kódja: NTP-NFTÖ-17) ösztöndíjban részesül,

„A Továbbfutó” ösztöndíjas jogviszony:
A 2017/2018. tanévben „Továbbfutó” ösztöndíjas egyszerűsített pályázat benyújtására jogosult:
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- aki a 2016/2017. tanévre kiírt Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj pályázat keretében várhatóan 2017. június 30-ig ösztöndíjas jogviszonyban áll, és
az ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonya vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya várhatóan
folytatódik, valamint a 2017/2018. tanévre legkésőbb 2017. szeptember 20-ig oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít
- vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban egy kutatócsoport munkájába bekapcsolódva vagy
egyénileg kutatási tevékenységet végez és az ösztöndíjas időszak alatt a fogadó felsőoktatási
intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkája eredményeit hozzáférhetővé
teszi, melynek megvalósítására kutatási tervet készít, valamint
- tudományos pályázat esetén kutatási tervében vállalja, hogy idegen nyelven egy publikációt
megjelentet és az ösztöndíjas időszak alatt végzett kutatási tevékenységének eredményeit az
intézményen belüli ÚNKP rendezvényen és intézményen kívüli (hazai/nemzetközi) konferencián, egyéb szakmai rendezvényen ismerteti. A publikáció teljesítésének igazolásaként elfogadható a kiadói nyilatkozat is, amennyiben az ösztöndíjas időszak végéig a közzététel nem
valósul meg (kötelező vállalás).
- művészeti pályázat esetén a kutatási tervében vállalt kutatási tevékenységét műfajának
megfelelően kiállítás vagy előadás formájában bemutatja vagy a 4.2.4. pontban előírtak szerinti idegen nyelvű publikáció megjelentet és az ösztöndíjas időszak alatt végzett kutatási
(művészi) tevékenysége eredményeit a felsőoktatási intézmény nyilvánossága előtt egyetemi
óra keretében, valamint intézményi ÚNKP rendezvényen ismerteti (kötelező vállalás).
- a 2016/2017. tanévre kiírt Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj pályázat keretében
benyújtott záró szakmai beszámolója „kiváló” minősítésű, így az ösztöndíjak odaítéléséről
szóló intézményi ÚNKP támogatási javaslaton „Továbbfutóként” az ösztöndíjas szerepel, és
- a 2017/2018. tanévben „Továbbfutó” kategóriában ösztöndíjas esetén az ösztöndíjas jogviszony időtartama (töredékhónap nem lehetséges): 5 hónap (2017. szeptember 1. – 2018.
január 31.) vagy 10 hónap (2017. szeptember 1. – 2018. június 30.)

A rendelkezésre álló keretösszeg:
A program megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg összesen 1 399 999 000Ft.
A támogatott pályázatok várható száma 333 db.

Megjegyzés:
Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó egy felsőoktatási intézményhez egy pályázatot
nyújthat be.
Amennyiben „Továbbfutó” státusz elnyerésére nyújt be a pályázó egyszerűsített pályázatot,
úgy további pályázat benyújtására jelen Pályázati Kiírás keretében nincs lehetőség.

Honlap:
http://www.bme.hu/unkp_2017
http://www.ch.bme.hu/hirek/756-megjelentek-az-unkp-palyazat-2017-es-felhivasai
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