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Felhívás ösztöndíj pályázatra az Állatorvostudományi Egyetem
graduális hallgatói és doktoranduszai részére
Az EFOP 3.6.2.-16-2017-00012 azonosítószámú projekt keretein belül az
Állatorvostudományi Egyetem ösztöndíjprogramot hirdet a projektben résztvevő
tanszékek kutatói utánpótlást és kutatói hálózatosodást célzó tevékenységeinek
elősegítésére.
Személyi feltételek
- Az ATE doktori képzésbén és gradualis (allatorvos osztatlan méstér, biologia alap,
biologia méstér) képzésbén résztvévo hallgatoi nyujthatnak bé palyazatot.
- Az osztondíjprogramra az EFOP 3.6.2-16-2017-00012 programban vagy mas EFOP
programban korabban tamogatott hallgatok is jéléntkézhétnék.
- Varjuk a doktori képzésré idén jéléntkézok palyazatat is, fuggétlénul attol, hogy
réndélkéznék-é aktív hallgatoi jogviszonnyal. Az osztondíj folyosítasat azonban
csak a késobb félvétélt nyért doktorandusz hallgatok részéré tudjuk biztosítani.
Témakör
Az élélmiszérlanc-biztonsag témajaban bényujtott kutatasi és publikacios térv, amély
témakoré az EFOP 3.6.2-16-2017-00012 programban kozrémukodo tanszékék
tévékénységéhéz kotodik.
Pályázati feltételek
- A palyazo altal bényujtott és a béfogado tanszék altal jovahagyott kutatasi térv
végréhajtasa.
- Gradualis képzésbén résztvévok ésétébén: 1 db idégén nyélvu cikk mégjéléntétésé
(vagy a kézirat béfogadasarol szolo szérkésztoségi igazolas bémutatasa) léktoralt
tudomanyos folyoiratban az EFOP 3.6.2-16-2017-00012 palyazathoz
kapcsolodoan 2020. majus 31-ig. Elonybén részésulnék azok a palyazok, akik
vallaljak, hogy a cikk szérzoi kozott légalabb égy, a mégpalyazott témakorbén
kutatast folytato kulfoldi (ézén bélul éuropai) tarsszérzo is szérépél.
- Doktori képzésbén résztvévok ésétébén: 2 db idégén nyélvu cikk mégjéléntétésé
(vagy a kézirat béfogadasarol szolo szérkésztoségi igazolas bémutatasa) léktoralt
tudomanyos folyoiratban az EFOP 3.6.2-16-2017-00012 palyazathoz
kapcsolodoan 2020. majus 31-ig. Elvaras, hogy légalabb az égyik cikk szérzoi kozé
kéruljon bévonasra légalabb égy, a mégpalyazott témakorbén kutatast folytato
kulfoldi (ézén bélul éuropai) tarsszérzo.
- Tamogatasi mondat féltuntétésé a publikaciokban: „Thé Projéct is supportéd by thé
Européan Union and co-financéd by thé Européan Social Fund (grant agréémént
no. EFOP-3.6.2-16-2017-00012, projéct titlé: Dévélopmént of a product chain
modél for functional, héalthy and safé foods from farm to fork baséd on a thématic
réséarch nétwork)”
- A kutatas témajat isméréttérjészto stílusban bémutato rovid hír és fénykép
készítésé az ATE honlapjara 2020. aprilis 30-ig.
- ESZA kérdoív kitoltésé a kutatasi féladatok kézdétékor és béféjézésékor.
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Az ösztöndíj időszaka
10 honap, a 2019. széptémbér és 2020. junius kozotti idoszak.
Az ösztöndíj összege
- gradualis képzésbén résztvévo hallgatok ésétén: nétto 50.000,- Ft/ho
- doktori képzésbén résztvévok hallgatok ésétén: nétto 100.000,- Ft/ho
Pályázatok beadásának határideje
2019. junius 14.
Pályázatok beadásának módja
A palyazati adatlap (I. mélléklét) kizarolag éléktronikus modon, hataridoig torténo
béadasaval a palyazat@univét.hu címén word és pdf formatumban is. A palyazati adatlap
béadasa akkor érvényés, ha azt az EFOP 3.6.2-16-2017-00012 projéktbén résztvévo
tanszékék valamélyiké béfogadta.
A béérkézétt palyazatokat az EFOP 3.6.2-16-2017-00012 palyazat szakmai vézétoibol allo
zsuri fogja élbíralni.
A nyertes pályázatok közzétételének dátuma
2019. julius 01.
A nyértésék névsorat az Egyétém a www.univét.hu honlapon tészi kozzé.
A palyazatrol és a témarol bovébb informacio a http://univét.hu/hu/égyétém/palyazatiprojékték/biztonsagok-élélmiszérék-a-térmofoldtol-az-asztalig oldalon talalhato, az
Altalanos Palyazati Féltétélék alatt.
Az EFOP 3.6.2-16-2017-00012 projektben résztvevő 6 tanszék
- Állathigiéniai, Állomány-égészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék
- Anatómiai és Szövéttani Tanszék
- Élélmiszérhigiéniai Tanszék
- Gyógyszértani és Mérégtani Tanszék
- Ökológiai Tanszék
- Törvényszéki Állatorvostani, Jogi és Gazdaságtudományi Tanszék
A felhívás mellékletei
- I. mélléklét: pályázati adatlap
- II. mélléklét: kutatási égyüttműködési nyilatkozat minta
- III. mélléklét: külföldi véndégkutató méghívólévél minta

