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Ismertető
A BME Építőmérnöki Kara a 2016. szeptember előtt felvett állami ösztöndíjas 
doktoranduszok széles körét kívánja támogatni „Kari doktorandusz-ösztöndíj” pályázattal. A 
kari ösztöndíj célja az, hogy a hároméves doktori képzés állami ösztöndíjának kiegészítésével 
mérsékelje az elmaradást a 2016. szeptembertől bevezetett doktori képzés állami ösztöndíjától
és ezzel ösztönözze őket tudományos munkájuk intenzív végzésére, a doktori fokozatuk 
mielőbbi megszerzésére. Az ösztöndíjak kifizetése 2016. szeptemberi félévtől indul, 
futamidejük az első periódusban fél év, amelynek folytatására a Kar újabb pályázat kiírását 
tervezi. 

Szabályzat

1. A Kari tudományos doktorandusz-ösztöndíj (a továbbiakban: Ösztöndíj) a BME 
Építőmérnöki Karán eredményes tudományos tevékenységet végző doktoranduszok 
részére megállapítható egyszeri juttatás.

2. Az Ösztöndíjat azok a kari doktoranduszok nyerhetik el, akik a tanulmányaikat 2016. 
szeptember előtt kezdték meg a magyar nyelvű képzésen, a pályázás félévében aktív 
státuszúak és állami doktori ösztöndíjban részesülnek.

3. Az Ösztöndíj elnyerése és kifizetése beszámoltatási időszakonként legfeljebb egy 
alkalommal történhet, az időszakon belül aktív státuszban betöltött hónapjaikra havi 
20 000 Ft értékben, egy összegben átutalva.

4. Az Ösztöndíj egyéni pályázat alapján nyerhető el. A pályázati kiírást a Vásárhelyi Pál 
Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola honlapján kell közzétenni.

5. Az Ösztöndíj odaítélésének feltételeit a pályázati kiírásban meg kell adni.

6. Az Ösztöndíj odaítélésről a Doktori Iskola Tanácsa dönt.

7. A pályázatok elbírálása az abban benyújtott tudományos munkaterv alapján történik.

8. Az ösztöndíjat a kari költségvetés fedezi.

Pályázati felhívás
A BME Építőmérnöki Kara pályázatot hirdet „Kari doktorandusz-ösztöndíj” elnyerésére. A 
Kari doktorandusz-ösztöndíj (továbbiakban: Ösztöndíj) célja az, hogy a tanulmányaikat 2016. 
szeptember előtt megkezdett doktoranduszok állami ösztöndíjának kiegészítésével mérsékelje 
az elmaradást a 2016. szeptembertől bevezetett doktori képzés állami ösztöndíjától és ezzel 
ösztönözze őket munkájuk intenzív végzésére, a doktori fokozatuk mielőbbi megszerzésére. 

Pályázati támogatást kaphat az a doktorandusz, aki



 2016. szeptember előtt kezdte tanulmányait a Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és 
Földtudományi Doktori Iskolájának (a továbbiakban: Doktori Iskola) magyar nyelvű 
képzésén,

 a pályázat benyújtásakor a Doktori Iskolában aktív státuszú és állami doktori 
ösztöndíjban részesül,

 munkavégzésre irányuló jogviszonnyal nem rendelkezik.

A pályázati teljesítés kezdeti időpontja visszamenőlegesen 2016. szeptember 1., befejezése 
2017. február 28. A pályázónak a pályázat futamideje alatt legalább egy hónapig aktív 
státuszúnak kell lennie. Az ösztöndíj értéke (az időszak alatt aktív státuszban betöltött 
hónapok száma) * 20 000 Ft.

Pályázni a Doktori Iskola honlapjáról letölthető adatlap kitöltésével és beküldésével lehet. A 
kitöltött pályázati adatlapot elektronikusan, PDF formátumban kell beküldeni Kollár Anikó 
tanulmányi előadónak a kollar.aniko@epito.bme.hu email-címre. A beküldés határideje 2016. 
november 21.

A pályázati ügyintéző Kollár Anikó tanulmányi előadó, kérdésekkel hozzá fordulhatnak. 
Elérhetősége:

Építőmérnöki Kar Dékáni Hivatal 

K. ép / I. em. 28. (előadói szoba)

Tel: +36 1 463 1251

e-mail: kollar.aniko@epito.bme.hu

https://www.me.bme.hu/doktisk/kdo_adatlap.docx
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