PÓTFELHÍVÁS
A BGE OKTATÓI ÉS KUTATÓI SZÁMÁRA
KUTATÓI MOBILITÁSI PÁLYÁZATBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

A PÁLYÁZAT CÉLJA
1. A Magyarország és a kelet-ázsiai országok közötti oktatási, kutatási, kulturális és gazdasági
kapcsolatok fejlesztésének elősegítése.
2. Témaspecifikus kutatások végzése a Keleti Üzleti Akadémia Központ (OBIC) alapító okiratával
összhangban.
3. A BGE idegen nyelvű tudományos teljesítményének ösztönzése.

A PÁLYÁZAT TÁRGYA
A pályázat tárgya kutatói-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 (távolléti díj).

A PÁLYÁZAT CÉLORSZÁGAI
A kiírás keretében a következő távol-keleti országokba irányuló mobilitási programra lehet pályázatot
benyújtani:
- Dél-Korea,
- India,
- Indonézia,
- Japán,
- Kínai Népköztársaság (Hong-Kong, Tajvan területek is),
- Malajzia,
- Szingapúr,
- Thaiföld,
- Vietnam.
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KUTATÁSI TÉMÁK
A 2017/2018. tanévben a következő témákban nyújtható be pályázat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Versenyképesség
Kutatás-fejlesztés-innováció az üzleti szférában. Innovációs ökoszisztémák
Interkulturális és üzleti menedzsment
Turizmus – Kelet- és Délkelet-Ázsia, Közép- és Kelet-Európa: jó gyakorlatok
Az állam gazdaságfejlesztési szerepe a kelet-ázsiai országokban
One Belt One Road (Új Selyemút) kezdeményezés

AZ ÖSZTÖNDÍJ ÖSSZEGE1
Az ösztöndíj összege az egyes országok esetében eltérő, összhangban van a Világbank fejlettségi szintek
szerinti klasszifikációjával:
Országcsoportok
Időtartam

1 hónap
2 hónap

Alacsony közepes
jövedelmű országok
India, Indonézia
Vietnam

Magas közepes
jövedelmű országok
Kína, Malajzia, Thaiföld

Bruttó: 718 500 Ft
Nettó: 550 000 Ft
Bruttó: 1 110 380 Ft
Nettó: 850 000 Ft

Bruttó: 783 800 Ft
Nettó: 600 000 Ft
Bruttó: 1 175 700 Ft
Nettó: 900 000 Ft

Magas jövedelmű
országok
Hongkong, Japán, DélKorea, Szingapúr,
Tajvan
Bruttó: 849 100 Ft
Nettó: 650 000 Ft
Bruttó: 1 241 000 Ft
Nettó: 950 000 Ft

Amennyiben a kiutazáshoz, külföldi tartózkodáshoz vízumra van szükség, annak költségei a pályázót
terhelik. A pályázó köteles saját maga számára utazás- és egészségbiztosítást kötni.

A táblázatban szereplő bruttó összeg számítása a jelenleg érvényes adó- és járulék mértékek figyelembevételével történt.
A pályázó részére az egyéni járulékok és az adóelőleg levonása utáni nettó érték kerül átutalásra a kiutazást megelőzően,
egy összegben. A bruttó összegből jogszabály szerint az ösztöndíj 30%-a, de legfeljebb 15 euró/nap összeg adó- és
járulékmentes, a felettes rész után az általános szabályok szerint kerül levonásra a személyi jövedelemadó (15%), és az
egyéni járulékok összege (10% nyugdíjjárulék, 7% egészségbiztosítási járulék, valamint a reá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárt be nem töltött munkavállaló esetén 1,5% munkaerőpiaci járulék). A várható nettó összeg – euró/forint
árfolyamtól és a tartózkodás időtartamától függően – legalább a bruttó összeg 76,55%-a. A bruttó összeg után fizetendő
szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség az Egyetemet terheli.
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A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK
1. Angol nyelvű részletes szakmai önéletrajz;
2. Angol nyelvű motivációs levél, amely részletezi a kért támogatás célját, illetve ennek illeszkedését a
pályázó kutatási és publikációs terveihez;
3. Fogadó nyilatkozat a célország akkreditált felsőoktatási intézményétől vagy kutatóintézetétől;
4. Részletes kutatási terv (a BGE, OBIC honlapján megtalálható formátum szerint);
5. A pályázó nyilatkozata, hogy a jelen kiírás keretében benyújtott pályázati anyagot a pályázatok
elbírálásában közreműködő bizottságok és testületek a vonatkozó jogszabályi keretek között
megismerhetik és kezelhetik;2
6. A tanszékvezető hozzájáruló nyilatkozata a dékán jóváhagyásával.3

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS RÉSZLETEK
A hiányosan benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
A pályázaton való részvételre a Budapesti Gazdasági Egyetem teljes munkaidőben (heti 40 óra)
foglalkoztatott oktatói és kutatói jogosultak. A mobilitás időtartama 1 hónaptól 2 hónapig terjedhet.
A kutatónak a pozitív elbírálást követően a kutatási tervének részleteit egyeztetni kell az OBIC vezetőjével
és kutatási vezetőjével az OBIC kutatási stratégiához való illeszkedés megteremtése érdekében.
A kutatónak, oktatónak külföldi tartózkodása alatt a kutatási eredményeket tartalmazó tanulmányt kell
készítenie.
A pályázat részét képező kutatási tervben a kutatás témáját, módszertanát és az eredmények
disszeminációjával kapcsolatos terveket részletesen kell ismertetni.
A kutatás terjedelme egy hónapos külföldi tartózkodás esetén 60.000 karakter (lábjegyzetek, és irodalom
nélkül). Hosszabb mobilitás esetén az elkészítendő anyagnak arányosan kell növekednie.
Az angolul elkészített tanulmányt legkésőbb 30 nappal a pályázatban rögzített mobilitási időszak
lezárását követően el kell juttatni a Keleti Üzleti Akadémiai Központnak (Moldicz.IstvanCsaba@unibge.hu).
Az anyagot ezt követően két nyilvános megjelenésen elő kell adni egy éven belül. Ennek egyike a BGE
műhely keretében tartott munkahelyi vita, amelynek a hazaérkezést követő 60 napon belül kell
megtörténnie. A másik előadást nemzetközi konferencián kell megtartania az ösztöndíjat elnyert
kutatónak, oktatónak.
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A nyilatkozatminta a Keleti Üzleti Akadémiai Központ honlapjáról letölthető.
A nyilatkozatminta a Keleti Üzleti Akadémiai Központ honlapjáról letölthető.
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A végleges anyagot a BGE műhely után 3 hónapon belül közzé kell tenni a Keleti Üzleti Akadémia
Központ honlapján az OBIC tanulmánysorozat részeként 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 az OBIC IB döntésétől függően a pályázat során kifizetett kutatói ösztöndíjat a
kedvezményezettnek részben vagy egészében vissza kell térítenie.
A Pályázatot elektronikus formában a következő email címre küldve lehet beadni: mezey.reka@unibge.hu

HATÁRIDŐ
A pályázat benyújtási határideje: 2018. március 15.
Az ösztöndíj a pozitív döntést követően 2018. június 30-ig vehető igénybe, az elszámolás legkésőbbi
időpontja július 10.
PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA
A pályázatokat a Keleti Üzleti Akadémiai Központ Irányító Bizottsága bírálja el.
Az elbírálás szempontjai:
-

A Keleti Üzleti Akadémiai Központ céljaival való összhang;
A Keleti Üzleti Akadémiai Központ kutatási központ stratégiájával való összhang;
Eddigi tudományos, publikációs teljesítmény (MTMT alapján);
A kutatás újszerűsége és a várható tudományos, publikációs teljesítmény;
Hozzájárulás a BGE tudományos közéleti pozíciójának erősítéséhez.

A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek esetében a fogadóintézmény
illeszkedik a BGE meglévő nemzetközi együttműködési rendszeréhez, vagy a kutatóhely elismertsége
nemzetközi rangsorok alapján magas.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
A pályázattal, különösen a BGE távol-keleti kapcsolatrendszerével kapcsolatban további információ az
OBIC vezetőjétől, Novák Tamástól (novak.tamas@uni-bge.hu) kérhető.
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