
 
Kutatói-oktatói-klinikai pályázat  

Pályázat beadásának határideje: 2021. november 2., kedd 12.00 óra 

 

A PTE ÁOK és a GYTK dékánjai, illetve a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága ismét pályázatot 

hirdet fiatal oktatók részére rövid külföldi tanulmányútra. 

Pályázat célja 

A kar fiatal oktatói számára lehetőség biztosítása arra, hogy rövid idejű, 7-14 nap keretében, 

munkájukhoz szükséges új kutatási módszert, új műtéti technikát, diagnosztikai eljárást 

sajátítsanak el valamely európai intézetben, klinikán, gyógyszertárban, gyógyszergyárban, 

illetve, hogy a megvalósult tanulmányutat követően elősegítse a partnerintézmény munkatársai 
visszahívását. 

Pályázat feltételei:  

• 30-45 év közötti életkor 

• Klinikusoknál szakvizsga megléte 

• Elméleti intézetben PhD fokozat 

• Megfelelő szintű nyelvismeret  

Pályázathoz szükséges dokumentumok elektronikus formában: 

• Szakmai önéletrajz (szakvizsga bizonyítvány, illetve elméleti intézet esetén doktori 
oklevél (PhD) számának feltüntetésével) 

• Munkaterv (a tanulmányút céljának/várható hasznának megjelölésével) 

• Intézetvezető támogató nyilatkozata 

• Fogadó nyilatkozat/levél partner egyetemtől/intézettől 

• Utazási terv (kérjük, adják meg, hogy személygépkocsival, illetve repülővel tervezik-e az 
utazást; illetve, hogy mikor és hány napra tervezik a tanulmányutat) 

• Költségvetési terv (kérjük, adják meg tételesen, hogy mire kérnek támogatást és 
hozzávetőlegesen milyen összegben) 

 

Pályázat elbírálása  

A beadott pályázatokat erre a célra létrehozott bizottság fogja elbírálni, melynek tagjai: kutatás 

és külügyi dékánhelyettesek, NKB elnöke, NKB titkára és az NKB oktatói referense.  

Egy intézetből/klinikáról maximum 2 fő támogatható az adott pályázat során! 

Az előző évben (jelen esetben 2019-ben) már utazott pályázók ebben az évben nem 
pályázhatnak, illetve konferencia részvétel nem támogatható!  

Legkorábban 2021. december 1. után és 2022. augusztus 31-ig megvalósuló tanulmányutakat 
áll módunkban támogatni! 

  



 

Pályázat elbírálásának kritériumai 

Karunk számára fontos új tudományos és szakmai kapcsolatok létesítése neves külföldi 

intézményekkel. A pályázatok elbírálásakor előnyben részesítjük azokat, akik kiutazásuk kapcsán 

vállalják (és ennek tervezett formáját, részleteit pályázatukban le is írják, majd utólag erről 

beszámolnak a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának), hogy az őket fogadó külföldi intézettel 

kölcsönös (kétoldalú) kapcsolatot alakítanak ki, a kinti intézetből visszahívnak karunkra 

kollégákat közös szakmai vagy tudományos munka, együttműködés céljából. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• ha a pályázó még nem utazott ezzel az ösztöndíjjal 

• a fogadó egyetemtől szállást/hozzájárulást kap a pályázó  

• ha előzetesen közös szakmai kapcsolat van a fogadó féllel  

• elvárás, hogy Pályázó pontosan fogalmazza meg, milyen előnyöket jelent az 
anyaintézet/kar számára a tanulmányút, milyen ismeretek, metodikai tudás elsajátítását, 
kollaborációs tervek kidolgozását szolgálja a kint töltendő idő. 

 

Pályázati összeg felhasználása 

Maximálisan adható támogatás 450.000.-Ft,  

Támogatott költségek 

Minden esetben az Egyetemi Közbeszerzési Eljárási rendszeren keresztül megrendelt 

szolgáltatások! Elnyert pályázat esetén további információért, illetve formanyomtatványért 

kérjük, keresse Kovács Juditot (PTE ÁOK Gazdasági Referatúra 31530). 

• Utazási költség repülőjegy/vonatjegy, saját gépjármű használat esetén, km alapján.  

• Szállásköltség  

• Napidíj nem számolható el! 
 

Az egyes költségek elszámolásakor nem valósulhat meg dupla finanszírozás! 

 

Pályázat beadási helye és további információ:  

 

Nemzetközi Kapcsolatok Irodája 

Tomózer Anett irodavezető  

PTE ÁOK, Szigeti u. 12. I. emelet  

Tel.: 72/536-358, email: nkb@aok.pte.hu  

 

Kérjük, hogy a pályázatokat e-mailben (nkb@aok.pte.hu) is juttassák el a Nemzetközi 

Kapcsolatok Irodájába! 
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