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Pályázati felhívás  

hallgatói kutatói ösztöndíjra 

 

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara (továbbiakban: Kar) pályázatot hirdet az 

EFOP-3.6.1-16-2016-00015 – „A Pannon Egyetem átfogó intézményfejlesztése az 

intelligens szakosodás elősegítése érdekében” című projekt keretében hallgatói kutatói 

ösztöndíj elnyerésére. 

 

Pályázatot a Kar PhD, MA és BA szakos, nappali illetve levelező tagozatos hallgatói az 

alábbi kutatási témákra (alprojektekre) nyújthatnak be: 

 

1. Turisztikai szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság szervezeti és működési 

szabályzatának felülvizsgálata és újragondolása egy négy évszakos koncepció 

mentén (témavezető: Dr. Obermayer Nóra) 

2. Turisztikai szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság számviteli rendjének 

felülvizsgálata és újragondolása (témavezető: Dr. Fehér Helga) 

3. Turisztikai szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság új, négy évszakos 

szolgáltatásához kapcsolódó beruházási és üzleti terv kidolgozása (témavezető: Dr. 

Dániel Zoltán) 

 

A kutatás legfeljebb 4 fős hallgatói csapatmunkában (projektteam) valósul meg. A 

pályázók vállalják a rendszeres – az aktuális járványügyi intézkedésektől függően online 

vagy személyes – jelenlétet, az operatív munkában, valamint a kutatási témához 

kapcsolódó zárójelentésben való részvételt. 

 

A pályázatok értékelése az alábbi szempontok szerint történik azonos súllyal: 

- tanulmányi eredmény, 

- eddigi tudományos és közösségi tevékenység, 

- motivációs beszélgetés. 

 

A pályázathoz mellékelni kell: 

 a kitöltött és aláírt pályázati űrlapot, 

 önéletrajzot, 

 motivációs levelet a szakmai érdeklődési terület kifejtésével, 

 az eddigi szakmai/tudományos tevékenység bemutatását és igazolását 

(amennyiben releváns), 

 az eddigi szakmai és/vagy közösségi munkát igazoló ajánlólevelet (amennyiben 

releváns). 

 

A pályázati megvalósítás időtartama:  

 az 1. és a 3. alprojekt esetében: 2021. április 1. – június 30. 

 a 2. alprojekt esetében: 2021. április 1. – május 31. 

 

A pályázható összeg:  

 30.000 Ft / hó 



   A Pannon Egyetem átfogó intézményfejlesztése az 
intelligens szakosodás elősegítése érdekében  
 
EFOP-3.6.1-16-2016-00015 
 

 

A pályázatokat a Moodle rendszerbe kell feltölteni 2021. március 18. 23:55 óráig.  

 

A pályázattal kapcsolatban további információkért a projekt kijelölt kari szakmai 

koordinátoraihoz, Dr. Fehér Helgához, illetve ’Sigmond Eszterhez lehet fordulni a 

feher.helga@gtk.uni-pannon.hu, illetve a sigmond.eszter@gtk.uni-pannon.hu email 

címen.  

 

A határidőig beérkezett pályázatokat 2021. március 25. napjáig bírálja el a projekt 

Szakmai Bizottsága. 

A döntésről a pályázók e-mailben kapnak értesítést.  

 

 

Veszprém, 2021. március 9. 

 

 

Dr. Fehérvölgyi Beáta 

dékán 
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