PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
TANANYAG-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA
A PÁLYÁZAT TÁRGYA
A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány mesterszakos és PhD szintű, makroökonómiai és pénzügyi, illetve
az ezekhez kapcsolódó módszertani témájú tananyag-fejlesztési programot hirdet. A pályázatra jelentkezhetnek egyetemek, doktori iskolák, vagy ezek alegységei (kar, intézet, tanszék), illetve egyetemi oktatók közvetlenül. A pályázók párhuzamosan több pályázatot is benyújthatnak. A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek
azon pályázatok, amelyek eredményeként a hallgatók számára ingyenesen elérhető tartalom jön létre.

A TANANYAG-FEJLESZTÉSI PROGRAM CÉLJA
A program elsődleges célja alap- és mesterszakos egyetemi, illetve PhD szintű makroökonómiai és pénzügyi,
valamint az ezekhez kapcsolódó módszertani témájú tantárgyak szakmai színvonalának megőrzése és emelése.
A tananyag-fejlesztés során a pályázóknak törekedniük kell arra, hogy a hallgatók megismerhessék az egyes
témakörök legújabb nemzetközi tudományos eredményeit. A tartalmi fejlesztéseken kívül az oktatástechnikai
szempontú fejlesztések megvalósítására, valamint a saját készítésű jegyzetek, feladatgyűjtemények, és egyéb
oktatási anyagok szerkesztése mellett külföldi tankönyvek beszerzésére is lehet pályázni. Egy tantárgy akár több
egymást követő félévben is pályázhat.

A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI
A pályázó lehet egyetemen oktató magánszemély, illetve egyetem, vagy doktori iskola, ezek jogi személyiséggel
rendelkező szervezeti egységei, vagy alapítványai. Egy intézményből párhuzamosan több pályázat is érkezhet.
1. A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
a. A tantárgy rövid bemutatása és elhelyezkedése az operatív tantervben (kötelező/választható, heti hány
óra, milyen a számonkérés).
b. A tananyag-fejlesztés bemutatása, különös tekintettel arra, hogy miben lesz jobb az új tananyag, illetve,
mi lesz a fejlesztés produktuma (jegyzet, oktatói segédlet, feladatgyűjtemény, esettanulmány-kötet, stb).
c. Várhatóan hány hallgatót érint a tantárgy.
d. A támogatás teljes összege legalább 50 ezer forint, legfeljebb 3 millió forint. Felhívjuk figyelmüket, hogy
magánszemély pályázó esetén bár jellegű költség elszámolása nem lehetséges. A pályázat szempontjából
releváns költségeket részletezze az alábbi szempontok alapján:
i.

Szerzői tiszteletdíjak, több szerző esetén részletes bontásban.

ii. Szerkesztés és tördelés becsült költsége.
iii. Lektorok becsült tiszteletdíjai.

iv. Amennyiben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a tananyag online ingyenesen elérhető legyen, az Alapítvány támogatja a nyomtatott formában való megjelenést. Ebben az esetben
becsülje meg, hogy mennyibe kerülne 1000 példány esetén a kiadvány elkészítése. Azt is mutassa be, hogy kik számára és miként lesznek ezek a könyvek elérhetőek (szerzőknél marad,
vagy egyetemi, tanszéki könyvtárba kerülnek).
v.

Beszerezni kívánt tankönyvek példányszáma, becsült beszerzési árral.

vi. Minden olyan, az előző pontokban nem említett tétel, amelyre a pályázó támogatást kér.
e. Jogi személy pályázó esetén:
--

nyilvántartásba vételt igazoló okirat (60 napnál nem régebbi cégkivonat vagy alapító okirat
vagy bejegyzésről szóló végzés);

--

Aláírási címpéldány

--

30 napnál nem régebbi NAV igazolás a köztartozás mentességről

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Pályázó a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának
idő- pontjában hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), illetve
annak vonatkozó végrehajtási rendeletei szerint köteles eljárni. A közbeszerzési eljárások szabályos előkészítéséért, lefolytatásáért, a közbeszerzési törvény alanyi hatálya alá tartozással kapcsolatos döntésért,
valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó kötelezettségről hozott döntésért kizárólag a
Pályázó, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely, közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére, vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség is kizárólag a Pályázót terheli.
Pályázni folyamatosan lehet. Pozitív támogatási döntés esetén az Alapítvány támogatási szerződés(ek)
megkötését kezdeményezi.
A pályázat eredményeként létrejövő kiadványban kérjük feltüntetni a következő szövegrészt: „A jegyzet a
Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány támogatásával készült. A Benne foglaltak a szerző véleményét
tükrözik, ezért azok nem tekinthetők a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítávny hivatalos álláspontjának.”

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

