PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 forrásból támogatott
„Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos
műhelyeinek fejlesztése” című pályázat keretében
2019. június hónapban induló egyszeri ösztöndíjak
XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és
Egészségtudományi Szekciójában díjazást elért hallgatók számára

A SZTE tudományos ösztöndíjpályázatot hirdet a Szegedi Tudományegyetemen tudományos
tevékenységet folytató tehetséges fiatal hallgatók számára.
A pályázat során azon hallgatók nyújthatnak be Modulo rendszeren keresztül pályázati
dokumentációt, akik a 2019. tavaszán megrendezésre kerülő XXXIV. Országos Tudományos
Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában részt vettek és díjazást
értek el. A pályázati adatlaphoz csatolni szükséges az erről szóló igazolást.
A program a következő doktori iskolákat érinti:
-

Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola;

-

Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola;

-

Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola;

-

Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola;

-

Gyógyszertudományi Doktori Iskola

Az ösztöndíj egyszeri kifizetésre szól.
Az OTDK-n elért helyezés szerint valamint az első és társszerző státusz szerint az alábbiak
szerint alakul az ösztöndíj mértéke:
Elsőszerző, I. helyezés: 40 000 Ft
Elsőszerző, II. helyezés: 30 000 Ft
Elsőszerző, III. helyezés: 20 000 Ft
Elsőszerző, Különdíj: 20 000 Ft

Társszerzők egységesen: 20 000 Ft
A pályázat kezelője: prof. Dr. Sáry Gyula
1.

A támogatás igénylésének alapfeltételei

Az ösztöndíj-támogatási programra a Szegedi Tudományegyetem azon magyar ÁOK hallgatói
vagy az ÁOK-n TDK tevékenységet végző magyar hallgatói nyújthatnak be Modulo rendszeren
keresztül pályázati dokumentációt, akik a 2019. tavaszán megrendezésre került XXXIV.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában részt
vettek és díjazást értek el. A pályázat során támogatásban részesülhetnek az első és a
társszerzők is egyaránt.
Egy hallgató jelen pályázati felhívásra egyszerre csak egy pályázatot adhat be!
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki
a)

a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben

befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b)

a pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltér

a támogatási szerződésben foglaltaktól,
c)

a pályázónak – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési

támogatások kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (köztartozása) van,
d)

pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.

évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt
összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és
ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi.
2.

A pályázatok benyújtásának módja és helye

Az ösztöndíj pályázatokat Modulo rendszeren keresztül lehet benyújtani a pályázati űrlap
kitöltésével és a melléklet csatolásával (OTDK Oklevél vagy olyan dokumentum mely igazolja
az elért eredményt).
A pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre
választ adva, és az ott megjelölt melléklet csatolásával kell benyújtani.
3.

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok beadási határideje: 2019.06.02. 24:00 óráig. A benyújtott pályázatok az alábbi
táblázat alapján kerülnek pontozásra:

Elsőszerző, I. helyezés:30 pont
Elsőszerző, II. helyezés 20 pont
Elsőszerző, III. helyezés 10 pont
Elsőszerző, Különdíj: 10 pont
Társszerzők egységesen: 10 pont
A pályázatok értékelése a benyújtott anyagokon alapszik. A pályázó hallgatók pontszámai
alapján a kialakult sorrendben részesülnek a hallgatók az egyszeri ösztöndíj kifizetésére a
díjazásuknak megfelelő összegekkel.
4.

A pályázók döntést követő kiértesítése

A döntést követően a pályázat kezelője 7 munkanapon belül elektronikus értesítést küld a
pályázónak a pályázat elbírálásáról.
5.

További információk

A jelen pályázati felhívás és a teljes pályázati dokumentáció elérhető az SZTE ÁOK honlapján.
Jelen pályázati kiírás képezi a pályázati dokumentációt és tartalmazza a pályázáshoz szükséges
összes feltételt.
A pályázat kezelője fenntartja a jogot a pályázat futamideje alatt, hogy amennyiben a pályázati
célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt –
nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket
határozzon meg egy módosított pályázati kiírás keretében.
A pályázattal kapcsolatban további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak:
Dr. Sáry Gyula
E-mail: sary.gyula@med.u-szeged.hu
Telefon:+36 (62) 545 101
Márta Dorina
Email: marta.dorina@gmf.u-szeged.hu
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