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Gyakran Ismételt Kérdések a kutatói-oktatói-klinikai pályázatról
1) Hány alkalommal vehetek részt az ÁOK/GYTK oktatói-kutatói-klinikai
pályázaton?
Több alkalommal is van lehetőség benyújtani a pályázatot, ugyanakkor a kiírásnak
megfelelően előnyben részesülnek azok a pályázók, akik korábban még nem utaztak
ebben a pályázati formában.
2) Pályázhatok kétszer ugyanarra a helyre?
Igen, erre van lehetőség, ugyanakkor a kiírásnak megfelelően előnyben részesülnek
azok a pályázók, akik korábban még nem utaztak ebben a pályázati formában.
3) Van-e bármilyen korlátozás a tanulmányút célországának tekintetében? Pl.
pályázhatok-e a tengerentúlra is, ha a költségkülönbözetet én vállalom?
Elsősorban európai partnerek felé ajánlott ez a típusú pályázat, e mellett van lehetőség
tengerentúli partner intézményhez is pályázatot benyújtani max. 450.000 forint
összegig.
4) A szakmai kapcsolat ápolásának milyen ajánlott, vagy elvárt formái vannak?
A pályázatok elbírálásakor előnyben részesítjük azokat, akik kiutazásuk kapcsán
vállalják (és ennek tervezett formáját, részleteit pályázatukban le is írják, majd utólag
erről beszámolnak a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának), hogy az őket fogadó
külföldi intézettel kölcsönös (kétoldalú) kapcsolatot alakítanak ki, a kinti intézetből
visszahívnak karunkra kollégákat közös szakmai vagy tudományos munka,
együttműködés céljából.
5) A nyelvismeret milyen módon igazolható? Szükséges-e a célország nyelvét is
beszélnem?
A befogadó levél benyújtása elegendő a Bizottság számára, a fogadó intézmény
hatásköre a nyelvismeret meghatározása.
6) Nem látom még, hogy milyen utazási formát fogok használni. Ennek
hiányában mi javasolható az utazási terv kapcsán?
Amennyiben még nem látható az utazás módja, kérjük, hogy beadáskor egy optimális
utazási tervet adjanak be a várható költségek megjelölésével. A pontos utazási költségek
az aktuális szolgáltatások megrendelésekor vállnak egyértelművé (PTE közbeszerzési
eljárás.
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7) Szeretném saját magam megvenni a repülőjegyet, illetve lefoglalni szállásomat.
Van erre lehetőségem?
Elnyert pályázat esetén a kari Gazdasági Referatúra munkatársa fog segíteni az utazás
és szállás ügyintézésében az érvényben lévő egyetemi közbeszerzési rendelkezések
alapján, ezért nincs lehetőség arra, hogy a támogatott pályázó saját maga vehesse meg
repülőjegyét és foglalhassa szállását amennyiben a költségeket el szeretné számolni.
8) Több külföldi pályázati mobilitásom során volt lehetőség napidíjat elszámolni.
Erre most is van lehetőségem?
A kiírásnak megfelelően ebben a pályázati formában nincs lehetőség napi díj
igénylésére.
9) Az idei évben adódott lehetőségem szakmai konferencián való részvételre.
Megpályázhatom ennek okán ezt a pályázatot?
Konferencia részvétel támogatására ez a pályázati forma nem vehető igénybe.
Javasoljuk, hogy keresse meg a Karon futó konferencia támogatásra kiírt pályázati
lehetőségeket (Pályázati és Innovációs Iroda).
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