KELETI ÜZLETI AKADÉMIAI KÖZPONT
FELHÍVÁS OKTATÓI-KUTATÓI MOBILITÁS PÁLYÁZATBAN VALÓ
RÉSZVÉTELRE
A PÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS CÉLJA:
A pályázat általános célja, hogy hozzájáruljon Magyarország és a kelet-ázsiai országok közötti
oktatási, kutatási, kulturális és gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez. Ennek keretében a
pályázat lehetőséget nyújt a Budapesti Gazdasági Egyetem oktatóinak és kutatóinak a keletázsiai országokkal kapcsolatos kutatói tevékenység fejlesztésére és bővítésére. E kiírás
keretében a következő távol-keleti országokba irányuló mobilitásra lehet pályázatot beadni:
Kínai Népköztársaság (Hong-Kong, Tajvan területek is), Szingapúr, Dél-Korea, Japán,
Malajzia, Indonézia, India, Thaiföld, Vietnam.) A pályázat kiemelt célja az ázsiai
gazdaságfejlesztési tapasztalatok becsatornázása a magyar termelékenység és
versenyképesség növelése érdekében.
A PÁLYÁZAT TÁRGYA:
A pályázat tárgya külföldi kutató, oktatói mobilitási ösztöndíj megítélése. Az ösztöndíjat a
célországban szállásdíjra, utazási és megélhetési költségek finanszírozására lehet fordítani. Az
ösztöndíj ideje alatt is folyósításra kerül a BGE által fizetett havi munkabér.
A pályázaton való részvételre a Budapesti Gazdasági Egyetem által foglalkoztatott oktatók és
kutatók jogosultak. A kutatói és oktatói mobilitás 1 hónaptól 3 hónapig terjedhet. Az
ösztöndíjak összegét lásd a táblázatban!
Országcsoportok
Időtartam

Alacsony
köz.
jövedelmű országok
India,
Indonézia,
Vietnam

Magas
köz.
jövedelmű országok
Kína,
Malajzia,
Thaiföld

1 hónap
550.000
600.000
2 hónap
850.000
900.000
3 hónap
1.150.000
1.200.000
Országbesorolások a Világbank klasszifikációja szerint

Magas
jövedelmű
országok
Hongkong,
DélKorea,
Szingapúr,
Tajvan, Japán
650.000
950.000
1.250.000

Amennyiben vízumra van szükség, akkor annak költségei a pályázót terhelik. A pályázó köteles
saját maga számára utazási és egészségbiztosítást kötni.
A PÁLYÁZATBAN BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:
1. szakmai önéletrajz;
2. motivációs levél, amely részletezi a kért támogatás célját, illetve ennek illeszkedését a
pályázó kutatási és publikációs terveibe;
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3. fogadó nyilatkozat a célország akkreditált felsőoktatási intézményéből vagy
kutatóintézetéből;
4. részletes kutatási terv;
5. a tanszékvezető hozzájáruló nyilatkozata.

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI:
A kutatónak, oktatónak külföldi tartózkodása alatt tanulmányt kell készítenie a következő
területek valamelyikéről:
1. országelemzések (versenyképesség, geopolitikai helyzet, gazdasági szektorok, oktatás,
kutatás-fejlesztés-innováció), turizmus-vendéglátás, üzleti menedzsment;
2. országspecifikus relációs tanulmányok.
A pályázat részét képező kutatási tervben a kutatás tárgyát, metodikáját és az eredmények
disszeminációjával kapcsolatos terveket részletesen kell ismertetni.
A kutatás terjedelme egy hónapos külföldi tartózkodás esetén 40.000 karakter (lábjegyzetek, és
irodalom nélkül). Hosszabb mobilitás esetén az elkészítendő anyagnak arányosan kell
növekednie.
Legkésőbb 30 nappal a hazatérés után angolul elkészített tanulmányt el kell juttatni a Keleti
Üzleti Akadémiai Központnak.
Az anyag elkészítése után azt két nyilvános megjelenésen elő kell adni egy éven belül. Ennek
egyike a BGE műhely keretében tartott munkahelyi vita, amelynek a hazaérkezést követő 30
napon belül kell megtörténnie. A másik előadást nemzetközi konferencia keretében kell
megtartania az ösztöndíjat elnyert kutatónak, oktatónak.
A végleges anyagot 3 hónapon belül közzé kell tenni a Keleti Üzleti Akadémia Központ
honlapján és igazolni kell, hogy a cikket a szerző valamely tudományos szaklapban publikálásra
beadta.
A fenti feltételek nem teljesítése a Keleti Üzleti Akadémiai Központ további pályázataiból való
kizárást vonja maga után, illetve a pályázat során kifizetett kutatói ösztöndíjat a
kedvezményezettnek vissza kell térítenie.
A Pályázatot elektronikus formában a következő email címre küldve lehet beadni:
keletiakademia@uni-bge.hu
Pályázatot két szakaszban lehet beadni:
I. szakasz:



A pályázat beküldési határideje: 2016. december 10.
Ebben az esetben a pályázatról döntés 2016. december 15. után születik.
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II. szakasz



A pályázat beküldési határideje: 2017. január 10.
Ebben az esetben a pályázatról döntés 2017. január 15. után születik.

Az ösztöndíj a pozitív döntést követően 2017. június 30-ig vehető igénybe, az ösztöndíj a kint
eltöltött idő hosszától függően egy összegben kerül kifizetésre.
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