PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATOT HIRDET
A GEOPOLITIKA, GEOÖKONÓMIA ÉS POLITIKAI FÖLDRAJZ KÖZÉP-EURÓPAI
PERSPEKTÍVÁBÓL ELNEVEZÉSŰ GEOPOLITIKAI DOKTORI PROGRAMBA FELVÉTELT NYERT
DOKTORANDUSZ HALLGATÓK RÉSZÉRE
A Pécsi Tudományegyetem, a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány, a Pallas Athéné Domus
Animae Alapítvány, a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány, a Pallas Athéné Domus
Innovationis Alapítvány, a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány és a Pallas Athéné Domus
Scientiae Alapítvány támogatásának köszönhetően, pályázatot hirdet a Földtudományok Doktori
Iskola által meghirdetett „Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai
perspektívából” címet viselő Geopolitikai Doktori Programra felvételt nyert doktori képzésben részt
vevők doktori tanulmányainak támogatására.
A 2016/2017. tanév tavaszi félévére vonatkozó pályázati kiírásra a Geopolitika, geoökonómia és
politikai földrajz közép-európai perspektívából címet viselő Geopolitikai Doktori Program képzésére
2016-ban felvételt nyert, a 2016/2017. tanév II. szemeszterében aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkező hallgatók nyújthatnak be pályázatot.
Az ösztöndíjat elnyert, bármely magyarországi felsőoktatási intézményben állami ösztöndíjas doktori
képzésben részt vevő doktorandusz a mindenkori állami doktori ösztöndíj és a 300 000 Ft/hó összeg
különbözetének megfelelő összegű ösztöndíjban, a fenti kategóriába nem tartozó önköltséges
finanszírozású hallgató 300 000 Ft/hó összegű ösztöndíjban részesülhet 5 hónap időtartamra a
2016/2017. tanév II. félévére vonatkozóan.
A doktori ösztöndíjat elnyert hallgatókkal a Pécsi Tudományegyetem ösztöndíjszerződést köt, amely
felek általi aláírását követően kerülhet sor az elnyert ösztöndíj folyósítására.
Pályázati feltételek:








aktív hallgatói jogviszony a 2016/2017. tanév II. szemeszterében;
a doktorandusz előző aktív félévében minimum 18 tanulmányi kredit megszerzése;
óralátogatási kötelezettség teljesítése a doktorandusz előző aktív félévében az alábbiak
szerint:
o a
Geopolitikai
Doktori
Program
kötelezően
választható
előadásai
(III. programcsoport) és a teljes évfolyamnak szóló bevezető előadások (IV.
programcsoport)
legalább 2/3-án való részvétel;
a gyakorlati tevékenységről szóló szakmai beszámoló leadása a Doktori Iskola felé (ún. 6-os
űrlap);
az oktatói értékelések kitöltése a geophd.hu weboldalon a 2016/2017. tanév őszi
szemeszterének vonatkozásában;
a témavezetővel történő folyamatos konzultáció, melyről a szükséges igazolást a témavezető
állítja ki és juttatja el a Doktori Iskolához.

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok:
1) A pályázatnak tartalmaznia kell a hallgató által írt kérelmet, amelyben bemutatja a választott
kutatási téma munkatervét min. 4000, max. 6000 leütés terjedelemben az 1. számú melléklet
alapján.

2) Nyilatkozat arról, hogy részt vesz-e magyarországi felsőoktatási intézményben állami
ösztöndíjas doktori képzésben. (2. számú melléklet)
A pályázatokat elektronikusan a phdkoord@gamma.ttk.pte.hu e-mail címre, valamint postai úton a
Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. címre kell
beküldeni legkésőbb 2017. június 10. napjáig.
A Doktori Iskola Tanácsa a pályázatokat saját ügyrendje szerint legkésőbb 2017. június 25. napjáig
bírálja el, döntéséről a pályázó hallgatókat a Földtudományok Doktori Iskola értesíti, legkésőbb 2017.
június 29. napjáig. Az ösztöndíj egy összegben, az ösztöndíjszerződés aláírását követően várhatóan
2017. június 30. napjáig kerül folyósításra.

