A
DE ÁJK Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori iskolája
az Igazságügyi Minisztérium támogatásával
PÁLYÁZATOT HIRDET
doktori ösztöndíj elnyerésére
színvonalas tanulmányok elkészítése
céljából
A támogatás célja:
 minimálisan 1 ívnyi terjedelmű tanulmány elkészítése, melynek megjelenése A
(vagy kivételesen B) kategóriájú hazai tudományos szakfolyóiratban várható;
 minimálisan 0,5 ív terjedelmű idegen nyelvű tanulmány megjelentetése külföldi,
minél rangosabb tudományos szakfolyóiratban várható.
Az egy pályázattal által elnyerhető maximális összeg:
 hazai tanulmány esetén: 40.000 Ft
 külföldi tanulmány esetén: 80. 000 Ft
A megjelölt összegek nettó, ösztöndíjként kifizethető összegeket jelölnek nappali és
levelező tagozaton egyaránt.
A pályázatra fordítható támogatás teljes összege: 1.500.000 Ft
A pályázat időkerete (megvalósítási időszak):
2017. április 20. – 2018. január 15.
Pályázati feltételek:
 aktív státuszú nappali vagy levelezős doktoranduszi jogviszony a DE Marton Géza
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola kereteiben;
 pályázat benyújtása a pályázati űrlapon a szükséges mellékletekkel együtt papír
alapon és elektronikusan;
 a tanulmányon a következő szöveg feltüntetése: „A tanulmány a jogászképzés
színvonalát emelő programok (IX - 14/6/2/2017. iktatószámú szerződés)
keretében jött létre”, illetve feltüntetni, hogy a pályázó a DE MG DI hallgatója
 a közlésre való elfogadás hivatalos, papíralapú igazolása.
(A bíráló bizottság fenntartja a jogot, hogy a folyóiratok tudományos elfogadottságát is
figyelembe vegye a pályázatok rangsorolásánál.)
A pályázat benyújtásának határideje:
Folyamatos 2017. szeptember 15-ig
A pályázat elbírálásának határideje:
Beadástól számított 20 nap

A
DE ÁJK Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori iskolája
az Igazságügyi Minisztérium támogatásával
PÁLYÁZATOT HIRDET
doktorandusz hallgatók
hazai és nemzetközi konferencián való részvételének támogatása
céljából
A támogatás célja:
 hazai szakmai (nem doktorandusz) konferencián előadó doktorandusz részvételi
díjának és/vagy szállásköltségének biztosítása
 külföldi szakmai konferencián előadó doktorandusz részvételi díjának és/vagy
utazási- és/vagy szállásköltségének biztosítása
Az egy pályázattal által elnyerhető maximális összeg (számlával igazolt költségek
figyelembevételével)
 hazai konferencia esetén: 50.000 Ft
 külföldi konferencia esetén: 150. 000 Ft
A megjelölt összegek nettó, ösztöndíjként kifizethető összegeket jelölnek nappali és
levelező tagozaton egyaránt.
A pályázatra fordítható támogatás teljes összege: 1.000.000 Ft
A pályázat időkerete (megvalósítási időszak):
2017. április 20. – 2018. január 15.
Pályázati feltételek:
 aktív státuszú nappali vagy levelezős doktoranduszi jogviszony a DE Marton Géza
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola kereteiben;
 pályázat benyújtása a pályázati űrlapon a szükséges mellékletekkel együtt papír
alapon és elektronikusan;
 a konferencia jelentkezésen/absztrakton/előadáson, stb. a következő szöveg
feltüntetése: „A tanulmány a jogászképzés színvonalát emelő programok (IX 14/6/2/2017. iktatószámú szerződés) keretében jött létre”, illetve feltüntetni,
hogy a pályázó a DE MG DI hallgatója
 igazolás a konferencia szervezőitől vagy hivatalos meghívó, amely igazolja az
előadói felkérést.
A pályázat benyújtásának határideje:
Folyamatos 2017. szeptember 15-ig
A pályázat elbírálásának határideje:
Beadástól számított 20 nap

A
DE ÁJK Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori iskolája
az Igazságügyi Minisztérium támogatásával
PÁLYÁZATOT HIRDET
doktorandusz hallgatók
idegen nyelvű tanulmányai megjelentetésének megkönnyítése
céljából
A támogatott tevékenység:
 szakszöveg fordíttatása preferált idegen nyelvre (angol, német, francia)
 szakszöveg lektoráltatása preferált idegen nyelven (angol, német, francia)
Az egy pályázattal által elnyerhető maximális összeg (számlával igazolt költségek
figyelembevételével)
 ½ íves tanulmány fordíttatás esetén: 52.000 Ft
 ½ íves tanulmány lektoráltatása esetén: 26. 000 Ft
A megjelölt összegek nettó, ösztöndíjként kifizethető összegeket jelölnek nappali és
levelező tagozaton egyaránt.
A pályázatra fordítható támogatás teljes összege: 1.500.000 Ft
A pályázat időkerete (megvalósítási időszak):
2017. május 20. – 2018. január 15.
Pályázati feltételek:
 aktív státuszú nappali vagy levelezős doktoranduszi jogviszony a DE Marton Géza
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola kereteiben;
 pályázat benyújtása a pályázati űrlapon a szükséges mellékletekkel együtt papír
alapon és elektronikusan;
 a tanulmányon a következő szöveg feltüntetése: „A tanulmány a jogászképzés
színvonalát emelő programok (IX - 14/6/2/2017. iktatószámú szerződés)
keretében jött létre”, illetve feltüntetni, hogy a pályázó a DE MG DI hallgatója
 a fordítandó, lektorálandó tanulmány magyar nyelvű változatának benyújtása a
pályázattal együtt.
A pályázat benyújtásának határideje:
Folyamatos 2017. szeptember 15-ig
A pályázat elbírálásának határideje:

Beadástól számított 20 nap

