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IM KUTATÁSI PÁLYÁZATOK A 2016/2017. TANÉVRE
Az ösztöndíj célja: Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok elősegítése.
A Kormány az egyes fontos közpolitikai célokhoz kapcsolódó jogtudományi kutatásokhoz és
tehetséggondozáshoz szükséges források biztosításáról szóló 1311/2015. (V. 21.) Korm. határozatában a jogászképzés fenntartását és továbbfejlesztését olyan közpolitikai célként határozta meg, amelynek megvalósításához a jogtudományi kutatásokat és a jogtudományi tanulmányi tehetséggondozást támogató rendszer kialakítására van szükség.
Az Igazságügyi Minisztérium összhangban az igazságügyi politikáról szóló 1710/2014. (XII.
5.) Korm. határozattal, kutatási és oktatásfejlesztési programok támogatásán keresztül kíván
hozzájárulni a jogászképzés színvonalának emeléséhez, a jogászi hivatás védelméhez és a
jogászi identitástudat növeléséhez.
Ezen programok keretében támogatást kíván nyújtani a jogi karok jogtudományi kutatásaihoz
és oktatásfejlesztési elképzeléseihez azzal a céllal, hogy
ösztönözze a jogtudomány fejlődését elősegítő kutatások létrejöttét,
olyan kézzelfogható eredmények elérésére sarkalljon (például publikációk, tananyagfejlesztés formájában), amelyek közvetlenül járulnak hozzá az oktatás színvonalának növeléséhez és
előmozdítsa a joghallgatók, különösképpen a PhD hallgatók és az oktatók közös munkáját.
A Debreceni Egyetem a fentiek alapján pályázatot hirdet az Igazsági Minisztérium „Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok” keretében oktatói – hallgatói közös kutatás megvalósítására a 2016/2017. tanévre (10 hónapra), az alábbi feltételekkel:
-

-

-

Kutatás ösztöndíjra pályázhatnak a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karával közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatók jogász graduális hallgatóval vagy
PhD-hallgatóval közösen kutatás megvalósítására.
A hallgató dokumentálható kutatási tapasztalattal és /vagy kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezzen (e körben a kiíró nem számszerűsít kritériumokat, az
elbíráló szerv fenntartja magának a jogot, hogy a pályázó eredményei alapján mérlegeljen)
A hallgatók jogász szakos aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók vagy a
DE ÁJK Marton Géza Doktori Iskola (abszolutóriummal még nem rendelkező) PhDhallgatói lehetnek bármilyen tagozaton, illetve finanszírozási formában. Támogatásban
részesíthető nem magyar állampolgár hallgató is, amennyiben az előző kritériumoknak
megfelel és beiratozott a DE ÁJK-ra.
Előnyt élveznek azok a kutatási pályázatok, amelyek a jogászképzés színvonalát emelik, amelyek hozzájárulnak a Kar nemzetközi kapcsolatait bővítéséhez, elismertségének a növeléséhez, az oktatás megújításához
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Nem nyújtható támogatás olyan kutatáshoz, amely más költségvetési forrásból is támogatást élvez (Bolyai ösztöndíj, OTKA, NKP, NKFIH-pályázatok). Az oktatónak
nyilatkoznia kell, hogy ilyen támogatásban nem részesül vagy amennyiben igen, akkor
párhuzamos finanszírozás esetén kérjük, hogy mutassa be a tematikai különbözőségeket.
Mind hallgatónak, mind az oktatónak azonos tématerületen és azonos kutatás megvalósítása érdekében kell tevékenykedniük, az eredményeiket tudományos publikációban
kell bemutatniuk
Egy kutatás összesen legfeljebb 2,3 M Ft. összegű támogatásban részesülhet, amelynek legalább 80%-a, legfeljebb 95%-a lehet személyi kifizetés. A hallgató a kifizetést
ösztöndíj formájában kaphatja meg, amelynek havi mértéke legfeljebb 50.000.- Ft/hó
lehet, az oktató bérkiegészítés vagy számla ellenében megbízási díjként részesülhet kifizetésben, amelynek havi összege legfeljebb 160.000.-Ft. összeg lehet. Bérkifizetés
esetén az összeg szuberbruttó jövedelemnek minősül, tehát a munkáltatót és a munkavállalói levonásokat is tartalmaznia kell.

A kutatási pályázatokat a Kari Promóciós Bizottság rangsorolja és terjeszti az Igazságügyi
Minisztérium elé. A kutatási pályázatok végső támogatásáról az Igazságügyi Minisztérium
hozza meg a döntést. A kar kizárólag az Igazságügyi Minisztérium által meghatározott keret
erejéig tudja a pályázatok támogatását javasolni.
A kutatási pályázathoz mellékelni kell
- a hallgató és az oktató eddigi eredményeit (tudományos/tanulmányi) bemutató önéletrajzát (külön-külön)
- kutatási programot, amely tartalmazza az elérendő eredményeket és azok megjelentetési formáit. Hallgató esetében elvárt követelmény TDK-dolgozat készítése, oktató
esetében vállalnia kell az eredmények publikálását rangos folyóiratokban. A kutatási
program egy kutatás esetében egy dokumentumban szerepeljen, amelynek kívánatos
terjedelme szóközök nélkül 6000 karakter
- Az oktatónak vállalnia kell, hogy a kutatás lezárulása után OTKA/NKP/NKFIHpályázatot nyújt be
- költségvetést, amely tartalmazza a személyi kifizetés összegeit és annak terheit, valamint az IM tájékoztatója (lásd a táblázatban) alapján elszámolható esetleges infrastrukturális kiadásokat. Ilyen kiadások közül a 3. pontban szereplő 5% mértékű kiadást
valamennyi pályázatnak tartalmaznia kell.
A költségvetés készítésénél az alábbi kiadások vehetők figyelembe:
Elismert tevékenység
1 Oktatásfejlesztési, kutatási tevékenység
- szakkollégiumok, jogklinikák indítása, működtetése, tanulmánykészítés
Az 1.- ponthoz kapcsolódó publikációs kiadások (fordítás, lektorálás, folyóirat
2
indítás, honlap, tanulmánykötet, illetve könyvkiadás)

költséghatár %
80-100%
3,00%
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Az 1.- ponthoz kapcsolódó nemzetközi kapcsolatok építése (külföldi vendégelőadó, - vendégelőadás, konferencia részvétel)

4 Az 1.- ponthoz kapcsolódó konferencia-, kutatásszervezés kiadásai
1. ponthoz kapcsolódó oktatói, kutatói szakképzés (csoportos tanulmányút, kapcsolódó kurzus, speciális - módszertani - képzés, stb.)
A 1. ponthoz kapcsolódó infrastruktúra kialakítása, eszközök beszerzése (szak6 könyvek vásárlása, könyvtárfejlesztés, digitalizálás, adatbázis-, folyóiratelőfizetés)
Összesen
5

5,00%
3,00%
4,00%
5,00%
20 %

A kötelező mellékletek hiányában a pályázat érvénytelen. Formanyomtatvány sem a pályázatra, sem a mellékletekre nincsen.
A pályázatokat 2016. március 30. (szerda) 12 óráig kérjük benyújtani aláírva a Dékáni
Hivatalba
és
ugyanezen
időpontig
e-mailben
is
megküldeni
az
arva.zsuzsanna@law.unideb.hu címre. A határidőt követően beérkezett pályázat érvénytelen pályázatnak minősül.
A pályázatot elnyert kutatók várhatóan 2016. szeptember 1-től (illetve az IM döntésében
meghatározott időponttól) részesülnek ösztöndíjban.
Az ösztöndíj határozott időre (10 hónapra) szól.
Mindenkinek eredményes pályázást kívánok!
Debrecen, 2016. március 8.
Prof. Dr. Szabadfalvi József
egyetemi tanár, dékán
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