Pályázati felhívás
„Első cikkem” támogatási programra
A PÁLYÁZAT TÁRGYA
A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány „Első cikkem” elnevezésű publikációtámogatási programot hirdet. A pályázatra makroökonómiai, pénzügyi vagy kapcsolódó módszertani témájú díjnyertes versenydolgozatok, valamint szakdolgozatok szerzői jelentkezhetnek. Amennyiben a pályázat során elfogadott versenydolgozathoz, vagy szakdolgozathoz kapcsolódó témában megírt cikket egy referált folyóirat elfogadja, a hallgató
és a témavezetője 50-50 ezer forint, idegen nyelvű cikk esetén 100-100 ezer forint támogatásban részesülnek.
Többszerzős dolgozat, illetve több témavezető esetén a fenti támogatási összeg a szerzők és témavezetők között
egyenlő arányban oszlik meg. Már publikációval rendelkezők is pályázhatnak, de a pályázatok elbírálása során
előnyt élveznek azok a pályázók, akiknek még nincs referált folyóiratban publikációjuk.

AZ „ELSŐ CIKKEM” TÁMOGATÁSI PROGRAM CÉLJA
A támogatási program célja, hogy elősegítse a Tudományos Diákköri Konferenciák (TDK) versenydolgozatainak, valamint a végzős hallgatók szakdolgozatainak hazai vagy nemzetközi publikációként való megjelenését,
különösen azon fiatal kutatók esetén, akiknek még nincs hosszú publikációs listája. Ezáltal a szerzők publikációs listája bővül, és a szóban forgó tanulmányokban rejlő gondolatok a tudományos közösség minél nagyobb
része számára ismertté válnak. A program egyszerre ösztönzi a fiatal kutatókat és a témavezetőiket arra, hogy
egy közös tudományos cikkben folytassák a sikeres dolgozatot megalapozó kutatást. A program által támogatott, publikált tanulmányokat elérhetővé tesszük az Alapítvány honlapján.

A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI
1. Első három helyezett, vagy különdíjas, makroökonómiai, pénzügyi vagy kapcsolódó módszertani témájú
TDK versenydolgozat, illetve sikeresen megvédett, jeles érdemjegyet kapott szakdolgozat szerzője pályázhat.
2. A pályázatnak az alábbi információkat kell tartalmaznia:
a. A versenydolgozat, vagy a szakdolgozat és bírálatai;
b. A tervezett cikk rövid bemutatása, különös tekintettel arra, hogy ez hogyan kapcsolódik, és miben mutat túl a meglévő dolgozaton;
c. A tervezett cikk nyelve;
d. A pályázó anyaintézménye;
e. A dolgozat konzulensének neve és elérhetősége.

Pályázni folyamatosan lehet. Pozitív támogatási döntés esetén az Alapítvány támogatási szerződést köt a
nyertessel, amely rögzíti, hogy a támogatás kifizetésére a szerződésben tervezett tanulmány publikációra
való elfogadását követően kerül sor.
A Támogató támogatásával bármilyen formában nyilvánosságra hozott cikkben a Támogatott köteles
feltüntetni a következő szövegrészt: „A cikk a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány támogatásával
készült. A tanulmányban foglaltak a szerző véleményét tükrözik, ezért azok nem tekinthetők a Pallas
Athéné Domus Scientiae Alapítvány hivatalos álláspontjának.” Angol nyelvű cikk esetén a következő
szövegrészt kérjük feltüntetni: „This research was partially supported by Pallas Athene Domus Scientiae Foundation. The views expressed are those of the author’s and do not necessarily reflect the official
opinion of Pallas Athene Domus Scientiae Foundation”. (Többszerzős angol nyelvű cikk esetén a fenti
szövegben az author’s szó authors’-ra cserélendő.)
Támogatás esetén Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány az elkészült cikk linkjét és kivonatát
a honlapján megjelenteti.

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

