
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. december 17-én a volt 

Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesített 
 

UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY 
 

kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 

2019-es évre pályázatot ír ki, a Debreceni Egyetem 

Állam- és Jogtudományi Kar, 

Bölcsészettudományi Kar, 

Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, 

Informatikai Kar, 

Műszaki Kar, 

Természettudományi és Technológiai Kar, 

Zeneművészeti Kar 

 

nappali tagozatos hallgatói, fiatal oktatói és kutatói részére. 

 

A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI 
 

 

I. 

Hallgatói tudományos eredmény elismerése. Pályázhatnak a hirdetésben szereplő karok nappali 

tagozatos hallgatói (alapképzés, mesterképzés, PhD képzés), akik kimagasló tanulmányi eredményeik 

mellett – az egyetem valamely oktatója vagy kutatója vezetésével – olyan tudományos kutatómunkát, 

szellemi alkotást hoztak létre, melyet hazai vagy nemzetközi tudományos fórumon (konferencián, 

folyóiratban, vagy önálló műként stb.) mutattak be. 

 

 

II. 

Fiatal oktatói-kutatói tudományos eredmény elismerése. Pályázhatnak a hirdetésben szereplő 

karok (hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező) egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló 

oktatói-kutatói, – 35 éves korig – olyan tudományos eredménnyel, amely hazai vagy nemzetközi 

tudományos fórumon (konferencián, folyóiratban, önálló műként stb.) magas színvonalával 

elismerést váltott ki. 

 

 

A pályázatok benyújtásának határideje 

2019. február 25. (hétfő) 12 óra 
 

  



 

Feltételek és kritériumok a pályázat benyújtásához: 

 

1) Az ösztöndíj többször is elnyerhető, de ha a pályázó az előző tanévben nyert az Universitas vagy 

a Pro Regione pályázaton, akkor a következő évben nem jogosult a támogatásra.  

2) Az Alapítvány nem támogat Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjas hallgatókat. 

3) A kuratórium csak olyan pályázatot támogat, amely más alapítványtól támogatást nem kapott. 

4) A kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy a támogatási összeget a beérkező pályázatok 

számának és minőségének függvényében határozza meg. 

 

 

Benyújtandó dokumentumok: 

1. Adatlap (szövegszerkesztővel kitöltve, a pályázó és az ajánló által aláírva, szkennelve) 

2. Rövid szakmai önéletrajz, publikációs lista, előadások listája 

3. Az elért eredmények szakmai ismertetése, jelentőségük kiemelése, megjelenésük helye, 

formája (publikáció/előadás) 

4. Az elért eredményeket tartalmazó publikáció vagy előadás  

5. Ajánlás 

6. Hallgatók esetén az utolsó két félév átlagáról szóló igazolás 

 

 

Pályázatok benyújtása 

 

Pályázatokat benyújtani az e célra kialakított  

 

http://uni-pro.unideb.hu 

 

internetes felületen lehet. A belépéshez az egyetemi hálózati azonosítót kell használni. Akinek még 

nincs, az a Neptun kód birtokában létre tudja hozni magának az arra kialakított honlapon. Ennek 

menete a fenti oldalon olvasható a Címlap menüben, ugyanitt útmutatás található az esetlegesen 

felmerülő egyéb problémák kezelésére vonatkozóan is. A feltöltéshez a használt böngészőben Adobe 

Flash Player min 8. verzió szükséges és engedélyezni kell az előreugró ablakokat. 
 

Belépés után a Főmenüben találhatóak a „Pályázati felhívás” az „Adatlapok letöltése” és a „Pályázati 

anyagok feltöltése” menüpontok.  

 

A benyújtandó dokumentumokat lehetőleg pdf formátumban, darabonként maximum 3 MB 

méretben, jól olvasható minőségben kérjük feltölteni. Kérjük, hogy a feltöltésnél konkrét, egyértelmű, 

ékezetek nélküli, a tartalomra utaló fájlneveket adjon a következő minta szerint:  

„Szabo Laszlo adatlap”, „Szabo Laszlo oneletrajz” stb. 

 

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos esetleges problémáját szíveskedjen emailben jelezni Dr. Gaál 

István kuratóriumi elnöknek a gaal.istvan@unideb.hu email címen. 

 

A benyújtás határideje az internetes felület lezárását jelenti, ezt követően dokumentumok feltöltése 

nem lehetséges. 

 

Tanácsoljuk a feltöltés megkezdését jóval a határidő előtt, hogy a feltöltéssel kapcsolatos esetleges 

problémák ne az utolsó pillanatokban jelentkezzenek. 

 

http://uni-pro.unideb.hu/
mailto:gaal.istvan@unideb.hu


 

 

 

Felhívjuk az Ajánlásokat adó oktatók szíves figyelmét arra, hogy amennyiben több pályázót 

ajánlanak, kategóriánként rangsorolják azokat, és a rangsort a pályázat beadási határidejéig papír 

alapon küldjék meg a kuratórium elnökének (Dr. Gaál István, TTK Matematikai Intézet, Egyetem tér 

1). Ennek elmulasztása kizárhatja a pályázót a pályázatból. 

 

Az alapítvány kuratóriuma minden pályázót írásban értesít az eredményről.  

 

 

A pályázatok kezelése bizalmas, elbírálásukat – szükség szerint szakértők bevonásával – a kuratórium 

végzi. 

 

 

Debrecen, 2019. január 20. 

 

        Az Universitas Alapítvány Kuratóriuma 

 

 
 


