Pályázati felhívás
„Junior kutató nemzetközi cikke”
támogatási programra
A PÁLYÁZAT TÁRGYA
A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány „Junior kutató nemzetközi cikke” elnevezésű publikációtámogatási programot hirdet. A pályázatra makroökonómiai, pénzügyi vagy kapcsolódó módszertani témájú angol
nyelvű munkatanulmányok szerzői jelentkezhetnek, amennyiben a szerzők között van olyan magyar junior
kutató, aki a pályázat beadása előtt legfeljebb 5 évvel védte meg a doktori fokozatát (vagy még nem rendelkezik
doktori fokozattal).
A pályázat tárgya egy angol nyelvű referált cikk feltételes támogatása. Amennyiben a pályázat során elfogadott
angol nyelvű munkatanulmányt egy referált, legalább 0,1-es Article Influence Score (AIS*) mutatóval rendelkező folyóirat publikálja, akkor a munkatanulmány szerzői a pályázat elbírálásakor elérhető, a megcélzott folyóiratok legutóbbi két évre vonatkozó AIS mutatójának függvényében nettó 300 ezer és 2 millió forint közötti
összdíjazásban részesülnek, minden szerző között egyenlő arányban felosztva.
*Az AIS megmutatja, hogy az adott folyóirat cikkeivel átlagosan hányszor több időt tölt az olvasó, mint egy
átlagos cikkel, a jobb folyóiratból érkező hivatkozásokat nagyobb súllyal figyelembe véve.

A „JUNIOR KUTATÓ NEMZETKÖZI CIKKE” TÁMOGATÁSI PROGRAM CÉLJA
A támogatási program célja, hogy ösztönözze a junior magyar kutatókat nemzetközi, referált cikkek közlésére,
és segítse a szenior kutatókkal való együttműködéseket. Ezáltal a junior magyar 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 junior és a szenior kutatókat arra, hogy egy közös tudományos
cikkben kooperáljanak. A program által támogatott, publikált tanulmányokat elérhetővé tesszük az Alapítvány
honlapján.

A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI
1. Makroökonómiai, pénzügyi vagy kapcsolódó módszertani témájú angol nyelvű munkatanulmány, amelynek a szerzői között legalább egy magyar junior kutató (a pályázat beadása előtt legfeljebb 5 évvel védte meg
a doktori fokozatát, vagy még nem rendelkezik doktori fokozattal).

2. A pályázatnak az alábbi információkat kell tartalmaznia:
a. Az angol nyelvű munkatanulmányt;
b. A junior magyar kutató önéletrajzát;
c. A megcélzott folyóiratok nevét (maximum 3-at);
d. Rövid kísérőlevelet;
e. Amennyiben szenior kutatóval együtt pályázik, kérjük a szenior kutató nevét és elérhetőségét is
adja meg.
f.

Amennyiben több szerzőtárs pályázik, kérjük a nevük és elérhetőségük feltüntetését.

Pályázni folyamatosan lehet. Pozitív támogatási döntés esetén az Alapítvány támogatási szerződést köt a
nyertes cikk szerzőivel, amely rögzíti, hogy a támogatás kifizetésére a szerződésben tervezett tanulmány
publikációra való elfogadását követően kerül sor, és az összeg függhet attól, hogy végül melyik lapban
fogadják el a cikket.
A Támogató támogatásával bármilyen formában nyilvánosságra hozott cikkben a Támogatott köteles
feltüntetni a következő szövegrészt: „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 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 „Junior kutató nemzetközi cikke” program” megjelöléssel kérjük beküldeni a
palyazat@padsbudapest.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatos esetleges kérdéseket szintén a palyazat@padsbudapest.hu email címen várjuk.

