Pályázati felhívás
kutatói mobilitás programban
való részvételre
A PÁLYÁZAT TÁRGYA
A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány kutatói mobilitás programot hirdet. A pályázatra jelentkezhetnek
PhD fokozattal rendelkező hazai és külföldi kutatók, illetve PhD hallgatók és PhD jelöltek. A program tárgya
makroökonómiai, pénzügyi és ezekhez kapcsolódó módszertani kutatással kapcsolatos konferencia- és egyéb
részvételi díjak, valamint az utazás és szállás költségtérítése. A támogatás egyaránt kapcsolódhat egyszeri rendezvényhez, és hosszabb, de legfeljebb fél évig tartó külföldi kutatáshoz. A fél évnél hosszabb program esetén
lehetőség van újra pályázni, ilyenkor a pályázathoz be kell nyújtani az első fél évről szóló beszámolót.

A KUTATÓI MOBILITÁS PROGRAM CÉLJA
A kutatói mobilitás program célja, hogy elősegítse a makroökonómiai és pénzügyi területek hazai kutatóinak a
nemzetközi tudományos életbe való mélyebb integrálódását. Ennek következtében reményeink szerint az egyes
témák legjelentősebb nemzetközi konferenciáin magyar kutatók is megjelennek előadóként, illetve a magyar
kutatók külföldiekkel közös kutatásokat publikálnak. Ennek elősegítése érdekében az Alapítvány támogatja a
konferenciákon való részvételt és a külföldi kutatókkal közös kutatásokhoz elengedhetetlen személyes kapcsolatok kiépítését.

A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI
1. A pályázatra közgazdasági, pénzügyi, vagy ezekhez kapcsolódó módszertani területen szerzett PhD fokozattal rendelkező és ezeken a területeken dolgozó hazai és külföldi kutatók, illetve PhD hallgatók és PhD
jelöltek jelentkezhetnek.
2. A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
a. Szakmai önéletrajz;
b. Motivációs levél, amely részletezi a kért támogatás célját (pl. konferencia részvétel esetén a konferencia
és az elfogadott tanulmány bemutatásával, vagy tanulmányút esetén a fogadó egyetem / tanszék / szerzőtárs bemutatásával), illetve ennek illeszkedését a pályázó kutatási és publikációs terveibe;
c. PhD fokozatot igazoló oklevél, vagy a PhD képzés megkezdését igazoló tetszőleges dokumentum
másolata;
d. Költségvetés a kért támogatás összegéről, a becsült költségek részletes bontásával (utazás, részvételi
díjak, szállás)

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az Alapítvány külföldi nyári egyetemek kurzusainak hallgatását
nem támogatja!
Pályázni folyamatosan lehet, de a pályázatot legalább a tervezett program kezdete előtt 2 hónappal be kell
nyújtani. Pozitív támogatási döntés esetén az Alapítvány támogatási szerződés megkötését kezdeményezi.

KAPCSOLAT
A pályázatokat „PADS kutatói mobilitás program” megjelöléssel kérjük beküldeni a
palyazat@padsbudapest.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatos esetleges kérdéseket szintén a palyazat@padsbudapest.hu email címen várjuk.

