
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

CALL FOR SCHOLARSHIP APPLICATION1 

 

Vállalatok és intézmények által adott teljesítmény alapú PhD ösztöndíj pályázati 

felhívása a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdálkodástudományi Doktori 

Iskola, Gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori program hallgatói részére 

Performance based PhD scholarships in Széchenyi University’s Doctoral Program in Management 

(SzEEDSM), Doctoral School of Regional Sciences and Business Administration 

A Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdálkodástudományi Doktori Iskola, 

Gazdálkodás-és szervezéstudományok doktori programja a rendelkezésre álló források alapján, 

teljesítmény alapú ösztöndíj pályázatot hirdet a programban résztvevő PhD hallgatók részére. 

SzEEDSM Doctoral Program announces academic performance-based scholarship 

opportunities for students studying in the program based on the available sources. 

 

A pályázat célja: 

Ezen ösztöndíj pályázat célja, a doktori képzésben résztvevő hallgatók tevékenységének és 

szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye a doktori program kurzusainak sikeres 

és magas szintű elvégzése, továbbá a program (SzEEDSM) hazai és külföldi elismertségének 

növelése. Az ösztöndíj pályázat célja továbbá, hogy elősegítse és elmélyítse a Széchenyi István 

Egyetem kapcsolatrendszerébe tartozó vállalatok és intézmények valamint az Egyetem közötti 

együttműködést és lehetőséget nyújtson a kedvezményezett hallgatóknak a támogató 

intézmények mélyebb megismerésére. Az ösztöndíjat támogató intézmény a Pallas Athéné 

Domus Meriti Alapítvány. 

Aim of the scholarship: 

This scholarship is to support the professional activities and development of SzEEDSM PhD 

students. The expected outcome of this support is to be shown in successful and high-level 

completion of SzEEDSM courses and enhancing the SzEEDSM brand both in Hungary and 

abroad. Furthermore, the scholarship is intended to enhance and deepen the cooperation 

between Széchenyi University and its partner institutions and to provide a learning opportunity 

for SzEEDSM students. Supporting institution of the scholarship is the Pallas Athéné Domus 

Meriti Foundation. 

A pályázat benyújtására jogosultak köre: 

Az ösztöndíjpályázatra azok az alább részletezett feltételeknek megfelelő Magyarországon 

állandó tartózkodási hellyel vagy munkahellyel rendelkező, természetes személyek 

jelentkezhetnek, akik: 

                                                           
1 In case of any deviation between the English and Hungarian texts, the Hungarian version should be used.  



 A Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdálkodástudományi Doktori Iskola, 

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi doktori programban (SzEEDSM) aktív hallgatói 

státuszban vannak vagy a pályázat benyújtásakor felvételt nyertek (beiratkoznak a 

doktori programba és hallgatói jogviszonyt létesítenek legkésőbb az ösztöndíj részlet 

első kifizetéséig). 

 Ösztöndíj csak az adott programba felvett és akadémiai kötelezettségét teljesítő 

hallgatónak adható. 

You can apply if: 

Applicants must be natural persons with permanent residence or employment in Hungary who 

meet the following conditions and who:  

 you are an active student in good standing of the SzEEDSM doctoral program or  

 you have been admitted to the program and you are about to start your studies in the 

coming semester. 

  

Az ösztöndíj mértéke és időtartama: 

Pozitív elbírálás esetén a következő ösztöndíj kategóriák adhatók:  

A: 300 000 Ft/hó, B: 200 000 Ft/hó, C: 100 000 Ft/hó. 

Jelen Pályázati Felhívás keretében a pályázók 6 havi ösztöndíjra pályázhatnak. Az egyes 

kategóriákban kiadott ösztöndíjak számát a rendelkezésre álló ösztöndíj alap és a figyelembe 

vehető pályázók száma határozza meg. 

A pályázás időpontjában tanulmányaikat megkezdő hallgatók ösztöndíj mértéke: 300 000 Ft/hó. 

A pályázás időpontjában a kutatói szakaszt megkezdő hallgatók ösztöndíja: 300 000 Ft/hó. 

 

Scholarship specifics: 

In case of positive decision, the following performance-based scholarships can be awarded to 

the applicants:  

A: HUF 300,000/month, B: HUF 200 000/month, C: HUF 100 000/month. 

In this Call for Scholarship Application, you can apply for scholarships for six months. The 

number of scholarships awarded is dependent on the scholarship budget and the number of 

eligible applicants. 

Scholarship level for the first semester: HUF 300 000/month. 

Scholarship level for the fifth semester: HUF 300 000/month. 

 

 

Pályázati feltételek és elbírálás: 
1. Az ösztöndíj elnyeréséhez pályázatot kell benyújtani a doktori program vezetőjéhez. 

2. A pályázatok a félév kezdetén, az előző félév lezárását, vagy sikeres felvételt követően 

kerülnek elbírálásra és odaítélésre. 

3. A Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdálkodástudományi Doktori Iskola, 

Gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori programban (SzEEDSM) hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező, pályázó hallgatók esetén a bírálati szempontokat a pályázat 



benyújtását megelőző szemeszterben nyújtott teljesítmény adja a következő 

szempontok mentén: 

 

Oktatási szakaszban lévők esetén: 

Értékelési szempont (előző félévhez kapcsolódó) Maximális pontszám 

Tanulmányi átlag (GPA) 40 

Kutatási tevékenység (pl.: konferencia előadások, 

publikációk) 
20 

A doktori program céljaihoz illeszkedő tudományos, 

oktatási és “service” tevékenységek 
20 

A doktori program szakmai rendezvényein való részvétel 15 

Egyéb szakmai eredmények (díjak, elismerések, stb.) 5 

Összesen 100 

 

4. Az ösztöndíjak odaítéléséről a doktori program, a Széchenyi István Egyetem és a 

Pallas Athéné Domus Meriti támogató intézmény képviselőiből álló Irányító Bizottság 

dönt. 

 

5. Az ösztöndíj elnyerésének elsődleges kritériuma – azonos szakmai és tanulmányi 

eredményeket feltételezve – az ösztöndíj célkitűzéseinek való megfelelés.  

Evaluation guidelines: 
1. Applications should be submitted to the SzEEDSM program director. 

2. Applications are evaluated after the semester closure. Scholarships are awarded by 

the beginning of the semester. 

3. Evaluation criteria for the performance-based phase of the studies: 

Criteria (based on previous semester) Maximum points 

GPA 40 

Research activity (conferences, publications) 20 

Supporting activity linked to the program (teaching or 

service activities consistent with the goals of the program) 

20 

Participation on events organized by SzEEDSM 15 

Others: Professional awards, recognitions 5 

Total 100 

 

4. Scholarship decisions are made by the Steering Committee of SzEEDSM Program 

consisting of the representatives of Széchenyi University and Pallas Athene Domus 

Meriti Fundation. 

 

5. Assuming all conditions being equal, scholarships are decided on the basis of fit with 

scholarship goals. 

 

 



A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: 

A pályázatokat 2021. február 1. – 2021. február 17.  között lehet benyújtani. 

Az aláírt pályázati adatlapokat a program igazgatónak címezve a szeeds@sze.hu email 

címre lehet benyújtani. 

 

Applications can be submitted between February 1-February 17, 2021 by sending the 

completed, signed and scanned application sheet by email to szeeds@sze.hu. A short cover 

letter should be addressed to the Program Director. 

 

Egyéb információk: 

Hiánypótlásnak nincs helye vagy a pályázat érvénytelen, ha 

 a pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn túl nyújtotta be a pályázatát, 

 a pályázó nem felel meg a Pályázati Felhívásban meghatározott feltételeknek. 

 a pályázat olvashatatlan, illetve hamis adatot tartalmaz, 

 a pályázó hiánypótlás keretében sem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a 

hiánypótlási felhívásban meghatározott módon, vagy nem a hiánypótlási felhívásban 

megjelölt határidőre tett eleget, 

 nem maga a jogosult nyújtotta be a pályázatot 

Az elbírálást követően a program emailben értesíti a pályázókat a bizottsági döntésről. Az 

értesítést követő 8 napban a jelentkező jogosult a Széchenyi István Egyetem rektori hivatala 

felé a fellebbezési jogával élni. 

 

Other information: 

It is not allowed to submit an application again or the application is invalid if: 

• the application was received after the deadline, 

• the applicant failed to meet the conditions outlined in this Call for scholarship applications, 

• the application contains unreadable or false information, 

• the applicant did not submit the application him- or herself 

After the evaluation, the program will notify the applicants about the Commission's decision by 

email. In the 8 days following the notification, the candidate is entitled to exercise the right of 

appeal to the Rector's Office of Széchenyi István University. 

 

Kapcsolat és további információ/Contact info: 

szeeds@sze.hu   

mailto:szeeds@sze.hu
mailto:szeeds@sze.hu
mailto:szeeds@sze.hu


Pályázati adatlap/Application sheet 

Vállalatok és intézmények által adott teljesítmény alapú PhD ösztöndíj elnyeréséhez – hallgatói 

státusszal rendelkezők részére/Performance based PhD scholarship in Széchenyi University’s 

Doctoral Program in Management (SzEEDSM), Doctoral School of Regional Sciences and 

Business Administration 

 

A pályázó születési neve/Name 

(Family, Given): 

 NEPTUN 

Azonosító/NEPTUN 

code (if available): 

A pályázó édesanyjának lánykori 

neve/Mother’s maiden name 

(Family, Given): 

 

A pályázó állandó 

lakcíme/registered address: 

 

A pályázó állandó tartózkodási 

helye/Place of residence:  

 

A pályázó értesítési címe/Contact 

address:  

 

Munkáltató neve, címe, 

elérhetősége/ Name, address and 

contact details of the employer: 

 

A pályázó email címe/email 

address: 
 

Intézmény/program/szak:  Széchenyi István Egyetem Regionális- és 

Gazdálkodástudományi Doktori Iskola, Gazdálkodás- és 

Szervezéstudományi doktori program/ Széchenyi University’s 

Doctoral Program in Management (SzEEDSM), Doctoral 

School of Regional Sciences and Business Administration 

Tanulmányok kezdete a 

programban/I have started my 

studies in the program: 

 

Lezárt féléveinek száma (ha 

van)/completed semesters(if any):  

 

 
 

Előző félévhez köthető publikációk száma (cím, azonosító szám, elérhetőség)/Publications in 

the previous semester (title, ID number, availability): 

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

Rövid távú szakmai tervek a program tantervét figyelembe véve a következő egy évben (min. 

100 szó)/Short-term professional plans considering the curriculum of the program in 

upcoming year (min. 100 words) 

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

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

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

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

Hosszú távú tervek a program keretében végzett kutatási, disszertáció készítési és egyéb 

tudományos tevékenységek szempontjából (min. 100 szó)/Long term goals regarding 

academic research, dissertation preparation as they apply to SzEEDSM. 



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

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

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

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

 

Tudomásul veszem, hogy hamis adatok közlése esetén fegyelmi eljárás indul, mely a hallgatói 

jogviszony fegyelmi úton történő megszüntetését is eredményezheti. 

Jelen jelentkezéssel igazolom, hogy a PhD programban elért, előző féléves eredményeimet 

tudomásul vettem. 

 

I acknowledge that, in case of providing false information, a disciplinary procedure is 

initiated that may result in removing student status. 

I hereby certify that I have taken note of my previous semester achievements in the SzEEDSM 

Doctoral Program. 

 

Date: ….......................................................... 

 

 ……………………………………… 

 A pályázó aláírása/ Signature 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

A pályázatról a Széchenyi István Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzata rendelkezik./In case of any questions you reach SzEEDSM 
Program Management. 

 


