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Pályázati felhívás

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar pályázatot hirdet
a Karon oktatott tantárgyak tanulását segítő jegyzetek írására,
a jelen kiírásban foglalt feltételekkel.
1. A pályázók köre:
Jelen felhívás alapján pályázni jogosultak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Karával munkaviszonyban álló oktatók, professzor emeritusok, címzetes
egyetemi tanárok, és címzetes egyetemi docensek.
Egy személy több pályázatot is jogosult benyújtani, de támogatást csak egy jegyzet megírására
nyerhet.
Pályázó csak az elkészítendő jegyzet szerzője lehet, vagy társszerzői közösen.
2. A pályázat tárgya:
2.1. Tartalmi követelmények
Jelen felhívás alapján támogatás pályázható a Karon oktatott valamely tantárgy elsajátítását segítő
jegyzet megírásához.
Nem pályázható támogatás két évnél nem régebben megjelent jegyzet átdolgozására.
Nem pályázható támogatás olyan jegyzet vagy könyv megírására, amely a Karon oktatott egyetlen
tantárgy elsajátítását sem segíti közvetlenül.
Nem pályázható támogatás gyűjteményes mű, szöveggyűjtemény, cikkgyűjtemény megírására.
2.2. Formai követelmények
A támogatható jegyzet terjedelme: legfeljebb 15 szerzői ív lehet. A terjedelembe nem számít bele a
bibliográfia, az ajánlott irodalmak felsorolása, továbbá az esetleges mutatók és mellékletek.
A jegyzetnek tartalmaznia kell bibliográfiát, illetve az ajánlott irodalmak felsorolását az egyes
fejezetek végén.
3. A támogatás formája és mértéke:
Sikeres pályázat esetén a támogatás mértéke:
szerzői ívenként bruttó 30 000 Ft, de legfeljebb összesen bruttó 300 000 Ft.
A támogatás folyósítására utólag, a végleges kézirat átadását követően, szerzői jogdíjként,
felhasználási szerződés alapján kerül sor. A pályázó köteles vállalni, hogy a jelen pályázat keretében
előállított jegyzet kizárólagos, területi korlátozás nélküli felhasználási jogát 10 év időtartamra átengedi
a Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar számára. A felhasználási jog magában foglalja a jegyzet
bármilyen ismert vagy jövőben ismertté váló felhasználási módját, különös tekintettel az elektronikus
úton való hozzáférhetővé tételre, a nyomtatással történő többszörözésre, illetve a terjesztésre.

4. Kiválasztási kritériumok:
A formai és tartalmi követelményeknek való várható megfelelés vizsgálatán túl a kiválasztásnál előnyt
élveznek azok a pályázatok, amelyek:
- nagy hallgatói létszámmal rendelkező szakon oktatott tantárgyhoz tartozó jegyzetre vonatkoznak,
- általánosan kötelező, illetve a szakon kötelező tantárgyhoz tartozó jegyzetre vonatkoznak,
- nappali és levelező képzés keretében egyaránt oktatott tantárgyhoz tartozó jegyzetre vonatkoznak,
- hiánypótló jellegű jegyzetre vonatkoznak.
5. Egyéb információk:
A nyertes pályázóval a Kar felhasználási szerződést köt. Több pályázó esetén a felhasználási
szerződést minden társszerzővel meg kell kötni. Több pályázó esetén a támogatás a pályázók között az
általuk megjelölt arányban oszlik meg.
A nyertes pályázat alapján megírt jegyzetet elektronikus adathordozón (CD/DVD) kell benyújtani, doc
és pdf formátumban.
Az átadott jegyzet szakmai megfelelőségének vizsgálatára a Kar külső lektort kér fel. A pályázó a
lektor véleményét köteles figyelembe venni, és annak megfelelően a szükséges átdolgozásokat
elvégezni, vagy egyet nem értése esetén az észrevételeket megfelelően megválaszolni.
A pályázó köteles hozzájárulni, hogy a leadott kéziratot a Kar korrektúrázásnak vesse alá, és köteles a
korrektúra során észlelt hibák kijavításáról ésszerű határidőn belül gondoskodni.
A pályázó köteles felelősséget vállalni azért, hogy az elkészült jegyzet saját szellemi terméke, és azon
vagy egyes részein másnak nem áll fenn olyan felhasználási joga, amely a Kar jogszerzését
akadályozza vagy gátolja.
A Kar jogosult a támogatás kifizetését megtagadni, és a szerződéstől elállni, amennyiben az elkészült
jegyzet szakmai színvonala a lektori vélemény alapján nem elfogadható, vagy az elkészült jegyzeten,
illetve részein a pályázó nem tud teljes felhasználási jogot szavatolni, illetve a pályázó a lektori
vélemény, valamint a korrektúra alapján felmerülő esetleges kijavítási kötelezettségének határidőre
nem tesz eleget.
Amennyiben az oktató a kéziratot határidőben nem tudja benyújtatni, úgy kérelmére a dékán
legfeljebb két hónap időtartamra teljesítési haladékot engedélyezhet azzal, hogy a haladék illetve a
késedelem minden megkezdett hónapjával a támogatási összeg 25%-kal csökken. A teljesítési határidő
utolsó napjától számított második hónap elteltével az oktató az adott jegyzetre a továbbiakban
támogatásban nem részesülhet.
Az az oktató, aki a szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, a pályázásból a következő
6 évre kizárható.
6. A pályázat benyújtása:
A jelen felhívás alapján a pályázatot a Dékáni Titkárságon kell benyújtani, a jelen felhívás
mellékletében található formanyomtatványon, legkésőbb 2012. március 2. napjáig. A pályázatok
elbírálására 2012. március 12. napjáig kerül sor.
7. Teljesítési határidő:
Támogatásban részesített pályázat alapján a jegyzet kéziratának benyújtási határideje 2012. augusztus
31. napja.

Piliscsaba, 2012. február 15.

Botos Máté s. k.
dékán
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Tárgy: Pályázat a Karon oktatott tantárgy elsajátítását segítő jegyzet megírására

1. Pályázó(k) neve: ………………………………………………………………………..
2. Az intézet, tanszék neve: ……………………………………………………………......
3. Szak neve:
4. Tantárgy címe: ………………………………………………………………………….
5. Tantárgy kódja: …………………………………………………………………………
6. A jegyzet címe: ……………………………………………………………………........
7. Tervezett terjedelem szerzői íveken (1 ív: 40 000 n): …………………………………..
8. A hazai piacon fellelhető, hasonló témájú szakirodalmak felsorolása: ………………...
..…………………………………………………………………………………………......
..…………………………………………………………………………………………......
..…………………………………………………………………………………………......

Pályázó tudomásul veszi, és elfogadja a pályázati felhívásban foglaltakat. Pályázó kijelenti,
hogy a fent megjelölt jegyzet korábban nem jelent meg.

A kérelemhez a kiadvány legfeljebb egy oldalas szinopszisát is csatolni kell!
A hiányosan kitöltött kérelem nem kerül elbírálásra!

Benyújtás helye: Dékáni Titkárság

Kelt: Piliscsaba, ……………………….

…………………………..
Pályázó aláírása
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A jegyzet szinopszisa
(melléklet a jegyzetírási pályázati felhíváshoz)
Kiadvány címe: ……………………………………………………………………………….
Szinopszis:
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