PÁLYÁZAT A DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

2019. ÉVI NYÁRI RENDEZVÉNYÉNEK HÁZIGAZDA INTÉZMÉNYÉRE VONATKOZÓAN
A Doktoranduszok Országos Szövetsége pályázatot ír ki a 2019. évi Nyári rendezvényének
házigazda intézményére vonatkozóan.
A rendezvény főként a doktoranduszok, fiatal oktatók, kutatók számára szervezett szakmaiközösségi találkozó, mely nyitott mindenki számára. A célunk az, hogy hosszú távon a fiatal
magyar kutatók és egyben értelmiségi réteg első számú fesztiválja legyen.
A tábor szakmai részében a felsőoktatással kapcsolatos aktuális kérdések, tudományos
előadásokra kerül sor, de a DOSz tudományos osztályai, illetve doktorandusz önkormányzatai
számára külön programokat szervezünk. Az eseményen sportprogramokra is sor kerül. A
házigazda intézmény feladata a rendezvényhez kapcsolódó egyéb, szakmai-szórakoztató
programok megszervezése, ami a pályázat része.
A pályázás módja: A pályázatok benyújtása elektronikusan formában lehetséges a következő
címek mindegyikére: iroda@dosz.hu; elnok@dosz.hu
A pályázat leadásának határideje: 2018. december 17. 09:00
A rendezvény lebonyolítása, részletei: kb. 200-1000 fő részvételét biztosító, szakmai és kulturális
programok biztosítása/lebonyolítása.
A pályázatban meghatározottak alapján a rendezvény megvalósításának időpontjai: 2019 júliusaugusztus (minimum három napos lebonyolítással). A végleges dátum meghatározása a DOSz,
valamint a pályázó szervezet közötti egyeztetések révén valósul meg, figyelembe véve a pályázó
Intézmény, a Város, valamint a DOSz egyéb más programjait.
A pályázat tárgya, illetve csatoltandó mellékletei:
 a rendezvényt megvalósító szervezet (intézmény, doktorandusz önkormányzat) rövid
bemutatása;
 A rendezvény egyszeri lebonyolítása. Ez alatt értendő a rendezvény helyszínének és az
előadásokhoz, szórakoztató programokhoz szükséges eszközöknek/infrastruktúrának,
továbbá a résztvevők szállásának és ellátásának biztosítása; továbbá a házigazda
felsőoktatási intézmény vállalása a rendezvény költségvetésének vonatkozásában;
 a pályázó intézmény vállalása szakmai, kulturális programok tekintetében;
 egyéb kulturális, sportolási és csapatépítő programok ismertetése;
 a házigazda város bemutatása;
 a házigazda város vállalásai;
 a házigazda doktorandusz önkormányzat kommunikációs, promóciós terve;
 a házigazda intézmény által vállalt források; humán-erőforrás biztosítása;
 a házigazda intézmény rektorának / kancellárának támogatói nyilatkozata
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A rendezvény finanszírozása a DOSz elnöksége által, a résztvevők számára megállapított
regisztrációs díjakból, a DOSz további bevételeiből, illetve intézményi és céges források
bevonásával történik.
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