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Pályázati felhívás  

Hallgatói Kutatói Ösztöndíjra 

 
A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara (továbbiakban: Kar) pályázatot hirdet az 
EFOP-3.6.2-16-2017-00017 számú „Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és 
városi modellek” című projekt keretében Hallgatói Kutatói Ösztöndíj elnyerésére. 

 

A támogatás két kategóriában kerül meghirdetésre, pályázhatnak a Kar PhD, MA és BA 
szakos hallgatói. 

 

1. PhD hallgatók az alábbi kutatási alprojektekbe pályázhatnak: 
• „A Balatont, mint desztinációt turisztikai céllal felkeresők vizsgálata” (vezető: Dr. 

Sulyok Judit) 
• „Balaton, mint élettér életminőségi aspektusainak vizsgálata” (vezető: Dr. Lőrincz 

Katalin) 
2. Alap és mesterszakos hallgatók az alábbi kutatási alprojektekbe pályázhatnak:  

• „A Balatont, mint desztinációt turisztikai céllal felkeresők vizsgálata” (vezető: Dr. 
Sulyok Judit) 

• „Balaton, mint élettér életminőségi aspektusainak vizsgálata” (vezető: Dr. Lőrincz 
Katalin) 

• „Helyi értékek feltárása és fejlesztési lehetőségei” (vezető: Csizmadiáné Dr. 
Czuppon Viktória). Pályázati feltétel a korábbi kutatótábori részvétel. 

 

A pályázók vállalják a rendszeres jelenlétet és az operatív munkában való részvételt.  

 

A pályázatok értékelése az alábbi szempontok szerint történik azonos súllyal: 

- tanulmányi eredmény 

- eddigi tudományos és közösségi munka 

- motivációs beszélgetés  

 

A pályázathoz mellékelni kell: 

• A kitöltött és aláírt pályázati űrlapot 
• Önéletrajzot 
• Motivációs levet, kutatási 

érdeklődési terület 
részletes kifejtésével 

• Tudományos tevékenység 
bemutatása és igazolása 

• Ajánlólevél, amely a 
szakmai és/vagy 
közösségi munkát 
igazolja 
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A pályázat időtartama: 2017. október 15. – 2018. június 30. 

A pályázható összeg:  

• PhD hallgatók esetében: 50.000 Ft/hó 
• BA és MA szakos hallgatók esetében: 30.000 Ft/hó 

 

A pályázatokat a Moodle rendszerbe kell feltölteni 2017. október 12. 23:55 óráig.  

 

A pályázattal kapcsolatban további információkért a projekt szakmai vezetőjéhez, Dr. 
Fehérvölgyi Beátához lehet fordulni a fehervolgyi@gtk.uni-pannon.hu email címen.  

 

A határidőig beérkezett pályázatokat 2017. október 13. napjáig bírálja el a projekt 
Szakmai Bizottsága. 

 

A döntésről a pályázók e-mailben kapnak értesítést.  

 

 

Veszprém, 2017. október 6. 

 

 

Dr. Fehérvölgyi Beáta 

dékánhelyettes, szakmai vezető 
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1. sz. melléket 

 

PÁLYÁZATI ŰRLAP 

Hallgatói Kutatói Ösztöndíj a Gazdaságtudományi Karon  

 

A pályázó neve:  

Neptun kód:   

A pályázó email címe:   

A pályázó telefonszáma:  

A pályázó szakja:  

A pályázó évfolyama:  

A pályázó előző féléves 
tanulmányi átlaga:  

 

Megpályázott alprojekt:   

 

A pályázó által benyújtott dokumentumok felsorolása:  

 

�  

�  

�  

�  
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Alulírott, kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a Szakmai Bizottság jelen pályázatom 

során megadott személyes adataimat megismerje, és azokat kizárólag a pályázat elbírálása 

céljából kezelje, nyilvántartsa, valamint a pályázat elbírálásához felhasználja. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek, és tudomásul veszem, hogy a valótlan adatszolgáltatással járó következményeket 

vállalom.  

 

 

 

 

Kelt, ……………..év……………………………….hónap…………………nap 

 

 

 

 

 

  .................................................  

 Pályázó aláírása1 

 

 

                                           
1 A pályázat aláírása kötelező, ellenkező esetben a pályázat nem kerül elbírálásra. 


