
 

 

 

 

 

 

SZABÁLYZAT 

SAPIENTIA DOKTORI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM 

 

 

 

Az Ösztöndíj megnevezése 
 
A Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete (a továbbiakban Támogató) által nyújtott doktori ösztöndíj 
neve: Sapientia Doktori Ösztöndíj (a továbbiakban Ösztöndíj). 
 
Az Ösztöndíj célja 
 
Az Ösztöndíj célja elısegíteni az erdélyi magyar magánegyetemi hálózat magasan képzett oktatói állományának 
gyarapítását. 
 
A pályázók köre 
 
Ösztöndíjra vagy az ösztöndíj meghosszabbítására pályázhatnak azok, akik 

– a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és/vagy a Partiumi Keresztény Egyetem fıállású 
oktatói; 

– akkreditált doktori programban vesznek részt; 
– elfogadják az Intézet által meghatározott támogatási feltételeket. 

 
Nem pályázhatnak azok, akik 

– Sapientia doktori ösztöndíjban részesültek, de nem tettek eleget az ösztöndíjszerzıdésben vállalt 
kötelezettségeiknek; 

– az elızı tanévben az Intézettıl doktori ösztöndíjat kaptak, de beszámolójukat, illetve a kért 
igazolásokat nem küldték el. 

 
Az Ösztöndíj mértéke 
 
A Sapientia Alapítvány Kuratóriuma által évente doktori ösztöndíjra fordítható keret nagyságáról, a KPI javaslatára, a 
Tudományos Tanács dönt. 
 
Az Ösztöndíj idıtartama 
 
A Sapientia doktori ösztöndíjpályázat meghirdetésére évente kerül sor. 
 
Az Ösztöndíj csak a doktori képzés aktív idejére (3 év) igényelhetı.  
 
A megítélt ösztöndíj az illetı tanév 10 hónapjára szól. 
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Ösztöndíjért visszamenıleg semmilyen indoklással nem lehet folyamodni. 
 
 
A pályázat benyújtása  
 
Pályázat a pályázati kiírásban foglaltak szerint nyújtható be.  
 
A pályázat meghirdetésérıl és feltételeirıl jelen szabályzat rendelkezik.  
 
A pályázat szövegét a Kutatatási Programok Intézete közzéteszi az egyetemek, illetve a KPI honlapján. A pályázat 
eredményének közzététele hasonló módon történik.  
 
A pályázatot a kiírásban megjelölt határidın belül lehet benyújtani.  
 
A pályázat fı részei a következık: a pályázó személyének, tanulmányi és tudományos eredményeinek, doktori 
programjának tárgyilagos bemutatása.  
 
A pályázás online rendszerben történik. http://kpi.sapientia.ro:8080/kpi/index.jsp 
 
Más formában benyújtott pályázatok, valamint a hiányos, formailag nem megfelelı pályázatok nem kerülnek 
elbírálásra.  
 
A pályázathoz az alábbi dokumentumok elektronikus (beszkennelt) változatát kell csatolni:  
 

– hallgatói jogviszonyt igazoló okirat; 
– a doktori programban való elırehaladottság pontos állásáról szóló beszámoló (a témavezetı 

ellenjegyzésével); 
– a doktori képzés tudományos terve (a disszertáció témájának kifejtésével), illetve ennek konkrét 

idıbeni ütemezése (a témavezetı ellenjegyzésével). 
 
A határidı lejártát követıen utólagos dokumentumpótlásra nincs lehetıség.  
 
 
A pályázat elbírálása 
 
Az ösztöndíj odaítélésérıl a Tudományos Tanács dönt a pályázatban foglaltak, az anyagi lehetıségek, valamint az 
egyetemek prioritásai, érdekei alapján. 
 
A pályázat eredménye nyilvános.  
 
 
Az elszámolás 

 

A Támogatott köteles a tanév lezárásakor beszámolót készíteni az Intézet számára. A beszámolónak tartalmaznia 
kell az a doktori ösztöndíj folyósításának idıszakában a doktorátussal összefüggı tevékenységeket (vizsgák, 
referátumok, tanulmányutak, publikációk, konferenciákon való részvétel stb). 

 

Ez feltétele annak, hogy az Ösztöndíjas a következı tanévben ösztöndíjért folyamodhasson. 
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Az Ösztöndíj folyósításának körülményei, további feltételei 
 
Az Ösztöndíj folyósítása az Intézettel kötött Doktori Ösztöndíjszerzıdés alapján történik.  
 
Az  Kedvezményezettnek a szerzıdésben vállalnia kell, hogy a témavezetı által láttamozott doktori programjának 
munkatervét betartja, és a beiratkozástól számított öt éven belül megszerzi a tudományos fokozatot.  
 
A Kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy amennyiben önhibájából nem teljesíti a munkatervben vállalt 
kötelezettségeit, a számára folyósított ösztöndíj összegét visszafizeti.  
 
A pályázók kötelesek nyilatkozni arról, hogy a pályázatukkal érintett idıszakban más ösztöndíjjal rendelkeznek-e. 
Amennyiben az Ösztöndíj folyósítása idején a Kedvezményezett más ösztöndíjat is elnyer, errıl egy hónapon belül 
köteles értesíteni az Intézetet. 
 
A Kedvezményezett kötelezi magát, hogy mindazon idı alatt, míg közte és a Támogató között a szerzıdéses 
viszony fennáll, egy harmadik jogi személlyel nem köt olyan szerzıdéses megállapodást, amelynek valamely pontja 
az Ösztöndíj folyósításának keretéül szolgáló szerzıdésben foglaltakkal ellenkezik. 
 
Az Ösztöndíj folyósítása – az anyagi lehetıségek függvényében, lehetıségek szerint – havonta történik.  
 
A harmadik évben az ösztöndíjnak 50%-a kerül kifizetésre havi átutalások formájában, a fennmaradó 50%-ot az 
ösztöndíjas a tudományos fokozat megszerzése után egy összegben kapja meg, amennyiben a képzési idıszakban, 
illetve az azt követı két éven belül megszerzi a doktori címet. 
 
Az Intézet fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatban foglaltak hitelességét ellenırizze, és az Ösztöndíj 
folyósításának ideje alatt a Kedvezményezett helyzetérıl tájékozódjék. Szándékos megtévesztés esetén a 
Támogató az Ösztöndíj folyósítását leállítja, és a Kedvezményezettet a már felvett összeg visszafizetésére kötelezi. 
 
 
Egyéb rendelkezések 
 
A Sapientia Doktori Ösztöndíj nem halmozható a Sapientia kutatási ösztöndíjjal. Amennyiben a pályázó ugyanabban 
a tanévben mind a Sapientia Doktori Ösztöndíjprogram keretében, mind pedig az Egyetemi Kutatási Program 
valamely kutatócsoportjának tagjaként ösztöndíj-támogatást kapott, eldöntheti, hogy melyik (a doktori vagy a kutatói) 
ösztöndíjat igényli.  Tekintettel arra, hogy az Egyetemi Kutatási Program keretében a támogatásokat a Tudományos 
Tanács a kutatócsoportnak ítéli meg, a kutatócsoport támogatásából, annak a doktorandus tagnak az ösztöndíja, aki 
a doktori ösztöndíj mellett döntött, átcsoportosítható kutatási költségekre. 
 
Az ösztöndíjas halasztást kérhet a már megítélt ösztöndíj folyósítására, amennyiben tanulmányait személyes okok 
miatt felfüggeszti, vagy objektív okokból kénytelen megszakítani. Ilyen esetekben az ösztöndíjas kéréssel fordul a 
Tudományos Tanácshoz, amelyben megindokolja a halasztást. 
 
Minden az ösztöndíj átütemezését, folyósításának felfüggésztését, esetleg megvonását érintı kérdés a Tudományos 
Tanács hatáskörébe tartozik. A Tanács kérés alapján, ezekben az ügyekben egyedi elbírálás szerint dönt.  
 
 
Kolozsvár, 2010. május 
 

Jelen szabályzatot a Tudományos Tanács 2010/7. sz. határozatával jóváhagyta. 

 


