Doktori Ösztöndíjprogram – pályázati kiírás
A Batthyány Lajos Alapítvány pályázatot hirdet Doktori ösztöndíjprogram néven a 2022/23-es tanévre
vonatkozóan. Az Alapítvány 1991-es alapítása óta a magyar konzervatív gondolkodás egyik fontos szellemi
műhelye, amelynek céljai közé tartozik, hogy tudományos támogatásban részesítse a tehetséges fiatalok
képzését; az ösztöndíjprogram révén pedig a hasonló gondolkodású doktori kutatók között közösséget
építsen, ezáltal elősegítve a magyar konzervatív értelmiség fejlődését.
A pályázat célja, hogy az Alapítvány a szellemiségét maguknak érző, tehetséges doktoranduszokat
ösztöndíjban részesítse, kutatási, szakmai tevékenységüket egyéb módon elősegítse.
Az ösztöndíj formája:
1) 10 hónapon keresztül (2022.09.01-2023.06.30) havi nettó 108.000 Ft ösztöndíj;
2) Az ösztöndíjas időszak alatt folyamatosan (legalább havi rendszerességgel) előadások és vitaestek
releváns témákról;
3) Az ösztöndíjas időszak végén tudományos konferencia, amelyen az ösztöndíjas előad.
A pályázat benyújtásának feltétele:
1) A négyéves doktori képzésben való részvétel.
2) 2022. szeptemberétől érvényes doktori hallgatói jogviszony (állami ösztöndíjas vagy önköltséges);
(pályázatot benyújthat a doktori képzésre jelentkezett hallgató is azzal, hogy a szerződéskötés
feltétele az érvényes doktori hallgatói jogviszony) VAGY
3) abszolutóriumot szerzett, de a hozzá tartozó tudományos fokozatot még nem szerzett doktorjelölt;
4) a doktorandusz a bölcsészettudomány, állam- és jogtudomány, társadalomtudomány,
vallástudomány/teológia, gazdaságtudomány, had- és rendészettudományok képzési területein
folytasson tanulmányokat.
5) Nem részesülhet az ösztöndíjban az, aki az Alapítvány döntéshozó szervének (kuratóriumának)
elnöke vagy tagja, az Alapítvány felügyelőbizottságának elnöke vagy tagja, illetve az Alapítvány
alapítványi vagyonellenőre; vagy az Alapítvánnyal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban áll.
A pályázás menete:
1) A pályázathoz szükséges dokumentumok a kiírás mellékleteként érhetőek el.
2) A pályázati adatlapot kitöltve, aláírva, beszkennelve, a többi mellékletet csatolva pdf formátumban
kell megküldeni az osztondij@bla.hu email címre 2022.08.19. 22:00-ig.
3) A pályázathoz szükséges dokumentumok:
a. pályázati adatlap (a kiírás 1. sz. melléklete)
b. szakmai önéletrajz (CV)
c. szakmai program/kutatási terv vázlatos leírása (2-3 oldal)
4) A beérkezett pályázatokról az Alapítvány Kuratóriuma hoz döntést.
5) A sikeres pályázókkal való szerződés megkötésére a kuratóriumi döntést követően kerül sor – eddig
szükséges a jogviszony- vagy egyéb jogosultsági igazolást leadni.
Az ösztöndíjas kötelezettségei:
1) Az ösztöndíjas időszak alatt az egyetemen vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, aktív
hallgatói jogviszony esetén félévente minimum 15 kreditet teljesít. Aktív hallgatói jogviszonnyal
nem rendelkező pályázó esetén a pályázó vállalja, hogy az ösztöndíjszerződés lejártáig a
fokozatszerzési eljárást megindítja.
2) Az ösztöndíjas időszak során két alkalommal szakmai beszámolót készít.
3) Amennyiben az Alapítvány felkéri, egy alkalommal rövid előadást tart a vitaesteken, VAGY
összefoglaló cikket ír egy ilyen összejövetelről.
4) Az ösztöndíjprogram záró konferenciáján kutatási témájával kapcsolatban előadást tart, amelynek
publikálható szövegét megadott határidőig az Alapítvány rendelkezésére bocsátja.

