
 

 

 

 

 

 

 

PÁLYÁZAT  
 
egyéni tudományos tevékenység  
támogatására  
 
 
2013 – őszi kiírás 
 
 
 
 
A Kutatási Programok Intézete (KPI) pályázatot hirdet az Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), 
valamint a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) főállású oktatói és kutatói számára, egyéni tudományos 
tevékenységük támogatására. 
 
Pályázni lehet nemzetközi konferencián való részvételre, valamint külföldi publikációk megjelentetésének 
támogatására (beleértve rangos magyarországi kiadóknál való publikálást is). 
 
Jelen kiírásra egy személy csak egy pályázatot nyújthat be. 
 
 

I. Nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel támogatása 
 
 
A pályázat célja az erdélyi magyar magánegyetemi hálózat keretében született kutatási eredmények nemzetközi 
szinten való bemutatása, ismertté tétele, az oktatók szakmai előmenetelének támogatása, valamint a nemzetközi és 
a magyar tudományosságon belüli szakmai kapcsolatok bővítése.   
 
Pályázni lehet 2013. szeptember 15. és december 15. közötti időszakban megrendezésre kerülő 
konferenciákon való részvételre.  
 
A támogatás részvételi díjra, utazási, valamint szállásköltségre fordítható. 
 
A maximálisan megpályázható összeg 2500 RON. 
 
A pályázók köre 
 
Pályázhatnak a Sapientia EMTE, valamint a PKE főállású, tudományos fokozattal rendelkező vagy doktorandusz 
oktatói. 
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A támogatás feltételei 
 

 a pályázó a pályázati anyagban megjelölt rangos tudományos rendezvényen tartson előadást vagy 
mutasson be posztert; 

 a pályázó a konferenciára előterjesztett előadásában/poszteren tüntesse fel az egyetem nevét; 

 határidőre juttassa el az Intézethez a szakmai és a pénzügyi beszámolót.  
 
A pályázás módja 
 
Pályázni a KPI-2013-II-01 űrlap kitöltésével lehet.  
 
Az űrlaphoz mellékelni kell a pályázó 10 legfontosabb publikációját tartalmazó listát 5 évre visszamenőleg (2009-
2013); 
 
A pályázathoz csatolni lehet egyéb mellékleteket is, amelyeket a pályázó fontosnak tart. 
 
A pályázatot e-mailen a kpi@kpi.sapientia.ro címre, valamint postai úton egy eredeti példányban kell eljuttatni a 
Kutatási Programok Intézete, 400112 Cluj, str. Matei Corvin 4 sz. címre. Kérjük, a borítékra írják rá: KPI-2013-II-01- 
Konferencia-pályázat. 
 
Pályázási időszak: 2013. augusztus 26. – 2013. szeptember 16. (a postai bélyegző dátuma)  
 
A beérkezett pályázatokat a Tudományos Tanács bírálja el.  
 
A finanszírozás módja utófinanszírozás, a költségek térítése a pályázatban megfogalmazott tevékenység 
teljesítése után történik. A költségekre vonatkozó eredeti számlákat és bizonylatokat a rendezvényt követő 15 napon 
belül kell eljuttatni az Intézethez.  
 
A támogatást elnyert pályázó a konferenciát követő 15 napon belül köteles rövid (minimum 1 oldal terjedelmű) 
beszámolót készíteni az Intézet számára. A beszámolót elektronikus úton kell elküldeni a KPI e-mail címére.   
 
Az elszámolási útmutató letölthető az egyetemek honlapjáról. 
 
 

II. Külföldi publikációs aktivitás támogatása  
(beleértve rangos magyarországi kiadónál való publikálást is). 

  
 
A pályázat célja a főállású oktatók külföldi publikációs tevékenységének támogatása, valamint a magyar nyelvű 
tudományosság erősítése. 
 
Pályázni lehet publikálásra előkészített idegen nyelvű cikk/tanulmány/kötet nyelvi korrektúrázási költségeinek 
fedezésére, valamint külföldi/magyarországi rangos folyóiratnál/kiadónál a publikálási díj térítésére. 
 
A támogatás felhasználásának időszaka: 2013.09.15. – 2013.12.15.  
 
A maximálisan megpályázható összeg 2500 RON. 
 
A pályázók köre 
 
Pályázhatnak a Sapientia EMTE, valamint a PKE főállású, tudományos fokozattal rendelkező vagy doktorandusz 
oktatói. 
 

http://www.sapientia.ro/data/letoltheto/KPI-2013-II-01%20(2).doc
mailto:kpi@kpi.sapientia.ro
http://www.sapientia.ro/data/letoltheto/Elszamolasi-utmutato2013AK.pdf
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A támogatás feltételei 
 

 a pályázó cikkét/tanulmányát elfogadta valamelyik külföldi/magyarországi folyóirat/szerkesztőség/kiadó; 

 a pályázó a publikációban feltünteti az egyetem nevét. 
 

A pályázás módja 
 
Pályázni a KPI-2013-II-02 űrlap kitöltésével lehet.  
 
Az űrlaphoz mellékelni kell: 
 

 egy igazolást a cikk/tanulmány/kötet elfogadásáról 

 a pályázó legfontosabb 10 publikációját tartalmazó listát 5 évre visszamenőleg (2009-2013). 
 
A pályázathoz csatolni lehet egyéb mellékleteket is, amelyet a pályázó fontosnak tart. 

 
A pályázatot e-mailen a kpi@kpi.sapientia.ro címre, valamint postai úton egy eredeti példányban kell eljuttatni a 
Kutatási Programok Intézete, 400112 Cluj, str. Matei Corvin 4 sz. címre. Kérjük, a borítékra írják rá: KPI-2013-II-02-
Külföldi publikáció-pályázat. 
 
Pályázási időszak:  2013. augusztus 26. – 2013. szeptember 16. (a postai bélyegző dátuma)  
 
A beérkezett pályázatokat a Tudományos Tanács bírálja el.  
 
A finanszírozás módja utófinanszírozás; a költségek térítése a pályázatban megfogalmazott tevékenység 
teljesítése után történik.  
 
A költségtérítés feltétele egy igazolás eljuttatása az Intézethez a pályázatban megjelölt cikk/tanulmány végleges 
elfogadásáról. 
 
Figyelem! Az Intézet csak számlával igazolt költségeket tud megtéríteni. 
 
A pénzügyi elszámolási útmutató letölthető az egyetemek honlapjáról. 
 
További információk a kpi@kpi.sapientia.ro e-mail címen, illetve a 0364-401454-es telefonszámon, 
munkanapokon 8-16 óra között.  

 
 
 
Kolozsvár, 2013. július 31-én 
 

http://www.sapientia.ro/data/letoltheto/KPI-2013-II-02.doc
mailto:kpi@kpi.sapientia.ro
http://www.sapientia.ro/data/letoltheto/Elszamolasi-utmutato2013AK.pdf
mailto:kpi@kpi.ro

