1/2007. számú dékáni utasítás a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
oktatóinak, kutatóinak tudományos konferenciákon való részvételének támogatási
rendjéről
1. Hazai és nemzetközi konferencián történő részvétel anyagi támogatásának alapfeltétele:
elsőszerzős elfogadott előadás/poszter absztrakt megjelenése, a PTE ETK, mint
munkahely feltűntetésével.
2. Az oktatók részére nyújtott anyagi támogatás: utazási költség, regisztrációs díj,
szállásköltség kiegyenlítésére fordítható. A feltételek teljesülésének hiányában a megítélt
támogatás összege a Karnak visszafizetendő. Nemzetközi konferenciák részvételi költsége
akár több 100 ezer forint, ezért a konferenciára való jelentkezése előtt célszerű a
pályázatot beadni.
3. A támogatás lehetséges maximális mértéke:
A konferencia költségeinek (utazási költség, regisztrációs díj, szállásköltség) 80%-os
támogatása. A költségek 20%-át az oktató köteles viselni. A Képzési Központok és a Kar
Tudományos Bizottsága pályázat útján maximum 40-40%-ban adhat támogatást a
konferencia költségeire.
− Hazai konferencia: Az absztrakt lektorált kötetben történő megjelenése. Előnyt
élvez a pályázó, ha az absztrakt az adott szakterület neves, az OVID (pl.:
MEDLINE, CHINAL) által szemlézett hazai szakmai folyóiratokban is
megjelenik.
− Nemzetközi konferencia: Az angol nyelvű absztrakt lektorált kötetben történő
megjelenése. Előnyt élvez a pályázó, ha a nemzetközi konferencián elhangzó
előadás/poszter angol nyelvű absztraktja impact faktorral rendelkező lapban
megjelenik.
4. A Kar főállású oktatója a kari Doktori Iskola hallgatójaként PhD tanulmányai során egy
alkalommal nemzetközi konferencián történő részvétele támogatására – az ezen dékáni
utasításban megfogalmazott feltételek teljesülése esetén – pályázatot nyújthat be az
Egészségtudományi Doktori Iskola vezetőjéhez, aki a Tudományos Bizottságnak
javaslatát írásban megküldi.
5. Az oktatók részére nyújtott konferencia támogatás előfeltétele a kitöltött pályázati adatlap
(1. sz. melléklet) az előadás elfogadásának dokumentálása és az előadás összefoglalójának
csatolása, valamint az, hogy a konferencia kiadványban a szerző munkahelyeként a PTE
ETK szerepeljen. A támogatás feltételesen megítélhető részleges dokumentáció esetében
is, de igénybe venni csak az összes feltétel teljesülése és dokumentálása mellett nyílik
lehetőség.
6. A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek:
− az 3. pontban meghatározottak szerinti előadással/poszterrel rendelkező pályázó
− a felmerülő költségek egy részét más forrásból (pl. PTE pályázat, szponzor,
alapítványi, stb.) biztosító pályázó
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7. Nemzetközi és hazai konferenciához kapott támogatás esetén a támogatottnak a
hazaérkezés után 30 napon belül beszámoló jelentést kell benyújtania a Tudományos
Bizottságnak, a közvetlen szakmai felettesének, a Képzési Központ igazgatójának és a
konferencia kiadvány (absztrakt) 1 példányát csatolni kell.
8. A Szabályzat 7. pontjának előírásait be nem tartó pályázók 2 évig nem nyújthatnak be
újabb pályázatot.
9. A Kar célja, hogy – más karok gyakorlatának megfelelően – az oktatók, kutatók a 3.
pontban az elbírálásnál előnyt biztosító szempontok szerinti publikációs tevékenységet
lehetővé tevő tudományos tevékenységet végezzenek, illetve kutatási, valamint
publikációs tevékenységük anyagi háttérét a Kar oktatójaként elnyert pályázati keretből
(pl.: OTKA, ETT, stb.) tudják biztosítani a későbbiekben.
10. A Kar célja továbbá, hogy jelen támogatási forma keretében azoknak nyújtson támogatást,
akik tevőleges tudományos kutatási tevékenységet végeznek és az ezen munka keretében
elért releváns eredményeket kívánják módszertanilag megalapozott módon publikálni.
11. A támogatási kérelmeket a PTE ETK Tudományos Bizottságához folyamatosan lehet
benyújtani, a Tudományos Bizottság kéthavonta ülésezik, amikor a beérkezett kérelmeket
elbírálja. A formai szempontból nem megfelelően elkészített (elfogadott előadás
visszaigazolás hiánya, absztrakt, költségvetési terv hiányos, stb.) és utólag beadott
kérelmeket a Kar Tudományos Bizottsága nem értékeli.
Letölthető űrlap: Konferencia részvétel támogatási kérelme (1.sz. melléklet)
Jelen szabályozás a Kari Tanács döntését követően lép hatályba.
Prof. dr. Bódis József
egyetemi tanár
mb. dékán
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PTE ETK

1. számú melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP
Konferencia részvétel támogatására
1) A pályázó :
neve :
....................................................……................................................................
beosztása: ………………………………………………………………………………………
anyja neve :
.............................................……........................................................................
születési adatai : .......................................……............................................................................
levelezési címe : …………............................................................................................................
telefon/e-mail :...……....................................................................................................................
2) A pályázott esemény jellege:
konferencia/ előadás
konferencia/poszter
helye: ország : ………………………………..…, város: ……………………………………………….
intézmény:…………………………………………………………………………………………
ideje: .................................................-tól .............................................- ig
konferencia (az előzetes programot kérjük mellékelni)
címe: ............................…………….............................................................................................
rendezője: …………………………………………...………………………………………..
hivatalos nyelv: ………………………….
elfogadott előadás/poszter szerzői, címe: ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Egyéb:…………………………………………………………………………………………………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------……….
3) Tervezett költségek és azok részletezése
Jogcím

Teljes költség (Ft)

Saját rész (Ft)

utazási költség

Kért támogatás (Ft)
más szervezettől*
*

regisztrációs díj

*

szállás költség

*
*

ÖSSZESEN
*A támogató szervezet nevét is kérjük feltüntetni!
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4) PTE ETK …………………………….

Képzési Központ

Vélemény:

Támogat:

20%

30%

40%

Nem támogat:

…………………………….
szakmai felettes

……………………………
képzési központ igazgató

Dátum : ...........................................
...........................................................
a pályázó aláírása

5) PTE ETK Tudományos Bizottság
Vélemény:

Támogat:

20%

30%

40%

Nem támogat:
Dátum:

………………………………………………
ETK Tudományos Bizottság elnöke v. titkára

A pályázathoz csatolandók az alábbiak :
- 1. sz. melléklet
- a kérés indoklását
- az előadás elfogadásának dokumentálása
- az előadás összefoglalójának csatolása, valamint az, hogy a konferencia kiadványban a szerző
munkahelyeként a PTE ETK szerepeljen

-

A Kar főállású oktatója a kari Doktori Iskola hallgatójaként PhD tanulmányai során egy
alkalommal nemzetközi konferencián történő részvétele támogatására – az ezen dékáni
utasításban megfogalmazott feltételek teljesülése esetén – pályázatot nyújthat (ebben az
esetben a Doktori Iskola vezetőjének véleményét is csatolni kell a többi dokumentummal együtt).
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