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RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA
Egyetemünk idén is csatlakozik a már több mint 10 éves Kutatók Éjszakája kezdeményezéshez, melynek célja a
tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése. A rendezvényre szeretettel várunk minden Egyetemi Polgárt és
külsős érdeklődőt, hogy érthető, ismeretterjesztő és szórakoztató programok keretében mutassuk be az
Egyetemen zajló kimagasló kutatási tevékenységeket.

Ízelítő a programból:
- Mi van előbb: a siker vagy a boldogság? A boldogság, mint sikerelőny a tudomány szemével
- A kibergazdaságról nem kiborgoknak - a robotizáció és a mesterséges intelligencia hatása társadalomra,
gazdaságra, gazdálkodásra
- A digitalizáció fogságában: Szabadulj ki a tudásoddal és kreativitásoddal!
- Varázslatos gasztrokémia – a természettudomány rejtelmei a vendéglátásban

o

Helyszín: Budapesti Gazdasági Egyetem – Markó u. 29-31., Alkotmány u. 9, GKZ Campus

o

Időpont: 2018. szeptember 28., 17:00-21:00

o

A programok IDE KATTINTVA érhetőek el
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

TUDOMÁNYOS DÍJ
A Budapesti Gazdasági Egyetem Rektora minden évben Tudományos Díjat adományoz azoknak az oktatóknak,
kutatóknak, akik a folyó évet megelőző évben kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtottak. A díjra négy
kategóriában lehet pályázni: tudományos szakkönyv, tudományos szakcikk – oktató, tudományos szakcikk –
kutató, tudományos szakcikk – PhD hallgató.
o

A pályázat benyújtási határideje: 2018. szeptember 19.

o

Bővebb információ IDE KATTINTVA található

o

A

pályázattal

kapcsolatos

kérdésekkel

kérjük,

Sebestyén

Gabriellát

keressék

a

SEBESTYEN.GABRIELLA@UNI-BGE.HU email-címen.

A BGE KUTATÁSI ALAP FELHÍVÁSAI
A pályázatokat az alábbi formákban lehet beadni:
-

elektronikus formában (szkennelve és aláírva a mellékletekkel együtt) Kálóczy Andreának, a
KALOCZY.ANDREA@UNI-BGE.HU email-címre.

-

vagy papíron, minden mellékletével együtt a 1055 Budapest, Markó utca 29-31. 2. emelet 255. iroda
címre.

-

A pályázatokat a tudományos rektorhelyettes hagyja jóvá.



Pályázati felhívás hazai vagy külföldi tudományos konferencián való részvételre
o

A pályázati felhívás és az űrlap IDE KATTINTVA tölthető le.

o

Pályázni folyamatosan lehet.
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Pályázati felhívás szakmai rendezvény (workshop, rendezvénysorozat, konferencia) szervezésére
o

A pályázati felhívás és az űrlap IDE KATTINTVA tölthető le.

o

Pályázni folyamatosan lehet.

Pályázati felhívás anyanyelvi lektorálásra
o

A pályázati felhívás és az űrlap IDE KATTINTVA tölthető le.

o

Pályázni folyamatosan lehet.

Pályázati felhívás kutatócsoport vagy kutatási projekt támogatására
o

A pályázati felhívás és az űrlap IDE KATTINTVA tölthető le.

o

A következő beküldési határidő: 2018. szeptember 15.

A PÁLYÁZATI IRODA FELHÍVÁSAI
A pályázási szándékot – a PÁLYÁZATI IRODA HONLAPJÁN található pályázati kísérőlap visszaküldésével – a
megadott határidőkig jelezni szíveskedjenek Huj Évának a HUJ.EVA@UNI-BGE.HU email-címen.

Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadási Kollégium
A pályázat célja ismeretterjesztő művek megjelentetésének, publikálásának támogatása. Pályázni lehet
tudományos ismeretterjesztő művek hagyományos úton történő megjelentetésére, továbbá szépirodalmi,
művészeti, illetve ismeretterjesztő művek digitális formában való megjelentetésére.
o

Pályázat benyújtási határideje: 2018. szeptember 26.

o

Pályázati kísérőlap beküldési határideje: 2018. szeptember 17.

o

Bővebb információ IDE KATTINTVA található.
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A Visegrádi Alap pályázati felhívásai:
Célja: Innovatív ötletek felkutatása, amelyek a magas szintű regionális együttműködési projektekkel közös
kihívásokat kezelnek. Szervezetek keresése, amelyek célja a tudásmegosztás, az innováció fokozása és a polgárok
bevonása a Visegrádi Régióban, valamint Közép- és Kelet-Európában. Partnerekkel való együttműködés, akik
változást tudnak hozni.
o

Pályázat benyújtási határideje: 2018. október 1. / 2019. február 1.

o

Pályázati kísérőlap beküldési határideje: 2018. szeptember 17. / 2019. január

o

Bővebb információ IDE KATTINTVA található.

Szakkollégiumok támogatása
A pályázat célja a szakkollégiumokban folyó makroökonómiai és pénzügyi oktatás támogatása. A támogatás
felhasználható a tervezett kurzusok kurzusvezetői díjazására (járulékok nélkül) és az oktatáshoz kapcsolódó dologi
költségekre.
o

Pályázat benyújtási határideje: 2018. november 30.

o

Pályázati kísérőlap beküldési határideje: 2018. november 9.

o

Bővebb információ IDE KATTINTVA található

Pallas Athéné Alapítvány pályázati felhívásai:
1. Magyarországi Felsőoktatási Verseny, Kurzus, Szakmai Fórum Megvalósítása Szakkollégiumok számára
Közgazdasági, pénzügyi, valamint bankszakmai témájú szakkollégiumi program támogatása
o

Pályázat benyújtási időszak: 2018. szeptember – november

o

Pályázati kísérőlap beküldési határideje: 2018. november 9.

o

Bővebb információ IDE KATTINTVA található.
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2. Magyarországi és Kárpát-Medencei Szakmai Konferenciatámogatási Program
Közgazdasági, pénzügyi, kiemelten bankszakmai és oktatás innováció témájú szakmai konferenciák,
fórumok, kutatói hálózatok szervezése
o

Pályázat benyújtási időszak: 2018. szeptember – november

o

Pályázati kísérőlap beküldési határideje: 2018. november 9.

o

Bővebb információ IDE KATTINTVA található.

3. Hazai és Kárpár-Medencei Oktatási Innovációs Témájú Tananyagfejlesztési Program
Alapszakos, mesterszakos és PhD szintű, közgazdasági, pénzügyi és gazdasági, bankszakmai, illetve az
ezekhez kapcsolódó módszertani témájú tananyagfejlesztése
o

Pályázat benyújtási időszak: 2018. szeptember – november

o

Pályázati kísérőlap beküldési határideje: 2018. november 9.

o

Bővebb információ IDE KATTINTVA található.

ÖSZTÖNDÍJAK
A DAAD az alábbi ösztöndíjprogramokat kínálja a 2019/20-as tanévre.
1. Kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak
1-10 hónap németországi kutatás egy legalább doktori fokozattal rendelkező német fogadó professzor
felügyeletével. Elsődlegesen doktoranduszok számára, akik egy magyar PhD képzésen vesznek részt.
o

Pályázat benyújtási határideje: 2018. november 15.

o

Bővebb információ és pályázati dokumentumok IDE KATTINTVA érhetőek el

2. Kutatói ösztöndíj tudományos fokozattal rendelkező egyetemi, főiskolai oktatóknak és kutatóknak
Doktorált magyar oktatók és kutatók részére, akik főiskolákon, egyetemeken vagy kutatóintézetekben
dolgoznak. A kutatás időtartama 1-3 hónap.
o

Pályázat benyújtási határideje: 2018. november 15.

o

Bővebb információ és pályázati dokumentumok IDE KATTINTVA érhetőek el
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EGYETEMI ÉLETÜNKBŐL

ETIKAI KÓDEX
2018-ban a BGE Fenntarthatósági Központ egyik kiemelt projektjeként megújításra került a 2004-ben megalkotott
és jelenleg is érvényben lévő Etikai Kódexünk, illetve az Etikai Bizottság eljárásrendje.
Az egyetemi közösség széles körű bevonásával készített dokumentumokat 2018. június 29-én fogadta el az
Egyetem Szenátusa. Etikai Kódexünk hallgatóink, oktatóink, tanáraink, kutatóink és nem oktató munkatársaink
közösségünkben elfogadott magatartásának alapelveit foglalja össze, azzal a céllal, hogy iránymutatást adva és az
együttműködést támogatva támpontul szolgáljon számunkra a mindennapokban.
Az Etikai Kódex és az Etikai Bizottság eljárásrendje 2018. szeptember 1-jével lépett hatályba.

Bízunk benne, hogy az Etikai Kódexet minden Egyetemi Polgár nyitottsággal és bizalommal fogad majd,
elköteleződésével segítve stratégiai céljaink megvalósítását és erősítve Egyetemünk jó hírnevét.

A BGE Etikai Kódexe IDE KATTINTVA, az Etikai Bizottság Eljárás Rendje pedig IDE KATTINTVA érhető el.

A FELSŐOKTATÁS SZEREPÉRŐL ÉS JÖVŐJÉRŐL TARTOTTUNK SZEKCIÓT A 19. SZOCIOLÓGIA
VILÁGKONGRESSZUSON
A Nemzetközi Szociológiai Társaság (ISA) 19. világkongresszusán Géring Zsuzsanna és
Király Gábor a BGE és az FHERC képviseletében több szerepben is megjelent. Egyrészt
szervezői és vezetői voltak egy önálló szekciónak, ami a felsőoktatás jövőjének és
szerepének kérdéskörét járta körül, 8 országból összegyűjtve szakértőket és kutatókat. A
szekció nagyon izgalmas volt, és 3 fő kérdéskör köré épült: 1) oktatás és kutatás a jövőről
2) digitalizáció 3) különböző policy-k a felsőoktatásban. Nem csak tartalmában, de
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formájában is jövőbemutató session került megrendezésre július 17-én, mivel a 8 előadás mellett cél volt a
hallgatóság bevonása is.
Ezért úgy került kialakításra a szekció, hogy rövid előadásokat kellett a
kutatóknak tartani (8 perc), amiben a fő mondanivalójukra, kutatásuk fő
eredményeire koncentráltak, és azokat az üzeneteket fogalmazták meg, amelyek
a kutatásuk és témájuk szempontjából a legfontosabbak és legizgalmasabbak. Az
előadásokat 3 blokkba soroltuk, így kialakult a fenti három téma. Majd az adott
téma 2-3 rövid előadása után tartottunk egy open discussion-t az összes
résztvevő bevonásával. Ez azt jelentette, hogy a hallgatóság és az előadók 4-5
kisebb csoportot alkottak, és a szervezők által megfogalmazott kérdésről beszélgettek. A kérdés mindig az adott
témához (és az előadásokhoz kapcsolódott). A következő 3 előadás után újabb discussion volt, ahol azt kértük,
hogy most váltsanak csoportot. És így a harmadik után is. A forma és a tartalom is nagyon pozitív visszhangra lelt,
így érdemes tovább kísérletezni ezzel a formátummal.
Emellett Király Gábor és Géring Zsuzsanna saját előadást is tartottak
egy másik módszertani jövőkutatási szekcióban ’Theoretical visions:
how social theories can inform the elaboration of future visions and
scenarios’ címmel. Ennek is nagyon jó volt a fogadtatása, nagyon jó
és releváns kérdések érkeztek a kutatáshoz és a módszerekhez is.
Végül, de nem utolsósorban pedig Géring Zsuzsannát az RC07
Futures kutatási hálózat nemzetközi board tagjának választották.
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KÉT ELŐADÁSSAL A KEVERT MÓDSZERTANI TÁRSASÁG BÉCSI KONFERENCIÁJÁN

A Kevert Módszertan Nemzetközi Kutatási Társaság (MMIRA) harmadik globális konferenciáját idén Bécsben
rendezték augusztus 22. és 24. között. A BGE két előadással is képviseltette magát ezen a konferencián, ahol
többek között a kevert módszertani irányzat leghíresebb szakembereivel és nemzetközi művelőivel is
lehetőségünk nyílt találkozni.
Géring Zsuzsanna (GKZ) ’Kevert módszertanú diskurzuselemzés’ címmel tartott előadást, a szövegelemzés ezen új
irányzatáról. Miskolczi Péter (PSZK), Rakovics Márton (ELTE) és Király Gábor (PSZK) ’Mixed-method analysis of
mind map data in an education research context’ című előadása pedig bemutatta azt a kutatást, ahol egy kevert
módszertani eljárással vizsgálták a tanítás-tanulási folyamat hatékonyságát. Az előadók a Felsőoktatás Jövője
Kiválósági Központ kutatói.
Az egész konferencián meglepően nagy számban voltak oktatással, és
oktatási

mérésekkel

kapcsolatos

témájú

szekciók,

így

az

mindenképpen látszik, hogy a kevert módszertan területén ez a téma
kiemelt fontossággal bír.
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KONFERENCIAFELHÍVÁSOK


2ND DANUBE CONFERENCE FOR HIGHER EDUCATION MANAGEMENT

Második alkalommal kerül megrendezésre a Danube Conference for Higher Education Management című
konferencia Ulm után Budapesten.



o

Helyszín: Budapest

o

Időpont: 2018. november 22-23.

o

Absztrakt beküldési határideje: 2018. október 21.

o

További információ IDE KATTINTVA érhető el.

TAKE CONFERENCE 2019

„Building Future Competences – Theory Meets practice” címmel kerül megrendezésre a TAKE 2019
konferenciája.
o

Helyszín: Bécs, Ausztria

o

Időpont: 2019. július 3-5.

o

Absztrakt beküldési határideje: 2018. december 7.

o

További információ IDE KATTINTVA érhető el.
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