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Pályázati felhívás
turisztikai továbbképzés ösztönzését elősegítő ösztöndíjra
2017/2018/2 tavaszi félév
A Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézet Turizmus Továbbképző és Kutatóközpontja
(a továbbiakban: TTK) ― a HTJSZ 9/E. §-ban meghatározottaknak megfelelően, saját bevételei terhére
– pályázatot hirdet az Egyetem a kulturális turisztikai menedzser szakirányú továbbképzésben,
levelező munkarendben, önköltséges képzésben résztvevő hallgatóinak ösztöndíj formájában
történő támogatására az alábbiak szerint.
1) A pályázat célja, hogy ösztönözze a turizmus szakmában dolgozók és a turizmussal kapcsolatban
álló területek, mint a kultúra, sport, önkormányzatok, civil szervezetek, stb szakemberei számára a
szakmai továbbképzésben való részvételt.
2) A pályázás feltételei: Azok a hallgatók pályázhatnak akik,
a) levelező munkarendben,
b) önköltséges képzésben tanulmányokat folytató,
c) a 2017/2018/2 félévben aktív státuszú
d) kulturális turisztikai menedzser szakirányú továbbképzésben tanulnak.
3) A pályázás menete:
a) Pályázatot leadni a Neptunban, csak azok a hallgatók tudják, akik a 2017/18/2 félévre
bejelentkeztek.
b) A pályázatra jelentkezni a Neptunban az Ügyintézés / Kérvények / Kitölthető kérvények
menüpontjában elérhető „Turisztikai továbbképzést ösztönző pályázat 2017/18/2” kérvényen
keresztül az adatok kitöltésével, a szükséges igazolások feltöltésével, valamint a pályázat
határidőre történő leadásával lehet.
c) Az ösztöndíjra pályázó hallgatónak a kérvényhez egy pályaművet (pl. szakirodalmi kutatás,
esettanulmány) kell csatolnia, az alábbiak szerint:
aa) 12 oldalas tanulmány word dokumentumban (Times New Roman, 12-es betűméret, szimpla
sorköz, sorkizárt mód) a választható témákhoz kapcsolódóan.
ab) A tanulmány tartalmazzon egy, a választott témához kapcsolódó szakirodalom feldolgozást,
hazai és nemzetközi szakirodalom alapján és egy esettanulmányt.
(1) A 3-5 oldalas esttanulmány feldolgozásának szempontjai:
(a) Elemezze a választott fesztivál/örökségattrakció/turisztikai termék társadalmi,
természeti és kulturális környezetét,
(b) Ismertesse a választott fesztivál/örökségattrakció/turisztikai termék turisztikai
szerepét,
(c) Elemezze a választott fesztivál/örökségattrakció/turisztikai termék erősségeit,
gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit (SWOT analízis),
(d) Vizsgálja meg a választott fesztivál/örökségattrakció/turisztikai termék marketing
kommunikációját és saját véleményével értékelje azt.
(2) Választható témák:
(a) A szocialista örökség turisztikai szerepe
(b) A Ludwig Múzeum esettanulmány
(c) A budapesti romkocsmák elemzése
(d) Filmturizmus
(e) Háborús örökségattrakciók
(3) Ajánlott irodalom: Jászberényi, M. (szerk.) (2014): A kulturális turizmus sokszínűsége.
Akadémiai Kiadó, Budapest.
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d) Hiányos vagy a leadási határidő lejárta után benyújtott pályázatok nem fogadhatók el.
e) A pályázat mellé csatolandó tanulmányok PDF fájl formátumban fogadhatók el, melyeknek
egyenkénti mérete nem haladhatja meg az 500 Kb-ot. A kérelmet addig nem lehet leadni, míg
nem került feltöltésre a tanulmány.
f) A pályázat benyújtásának időszaka: 2018. január 29-től - február 15-ig.
Az ösztöndíj keretösszege és az ösztöndíjat elnyerők száma:
a) Az ösztöndíj időtartama: egy félévre jutó egyszeri, egy összegű juttatás.
b) Az ösztöndíj keretösszege: 5.472.000 Ft.
c) Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma 13 fő. Az ösztöndíj összege 345.000
Ft/félév/hallgató.
A támogatás, az ösztöndíj folyósításának feltételei, hogy a pályázó hallgató a 2017/2018/2 félévben:
a) a levelező munkarendű,
b) önköltséges képzésben tanulmányokat folytató,
c) aktív státuszú,
d) kulturális turisztikai menedzser szakirányú továbbképzésben tanuló,
e) a pályázat folyósítását megelőző – 2017/2018/1 – félévre vonatkozó mintatanterv szerint előírt
valamennyi tantárgyat teljesítette.
Amennyiben az ösztöndíj folyósításra került és a (5) bekezdésben felsoroltak valamelyike nem áll
fenn, az ösztöndíj teljes összegét vissza kell utalni az Egyetem részére legkésőbb 2018. augusztus
1-ig.
A pályázatok elbírálása a benyújtott pályaművek alapján történik. A pályázatokról a Pályázati Bíráló
Bizottság dönt, amelynek elnöke Dr. Jászberényi Melinda szakfelelős, további tagjai Kiss Kornélia a
turisztikai termékek szakmai tantárgy felelőse, valamint Ásványi Katalin a Vállalati felelősségvállalás
a kultúra területén szakmai tantárgy felelőse.
Eredmények közzététele:
a) A Bíráló Bizottság 2018. február 28-ig meghozza döntését, ezt követően az eredményről a
Neptunon keresztül tájékoztatja a pályázókat, majd intézkedik az ösztöndíj folyósításáról.
Jogorvoslat:
a) Jogorvoslatra a Neptunban Ügyintézés/Kérvények Kitölthető kérvények menüpontja alatt van
lehetőség a „Fellebbezés a Turisztikai továbbképzést ösztönző pályázat 2017/18/2” kérvény
benyújtásával. Fellebbezési határidő: a tudomásra jutástól számított 15 nap.

Budapest, 2018. január 15.

Dr. Jászberényi Melinda
szakfelelős
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