PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A MAGYAR SZOFTVERTESZTELŐI TANÁCS EGYESÜLET
(Hungarian Testing Board, továbbiakban HTB) az egyesület alapító dokumentuma
szellemében a 2016-os évre pályázatot ír ki a Magyarországon akkreditált felsőoktatási
intézmények hallgatói (BSc, MSc, PhD) és fiatal kutatói részére szakmai út
támogatására.
Pályázhatnak az osztatlan képzések hallgatói, az alapképzések hallgatói, a
mesterképzések hallgatói, akik kimagasló tanulmányi munkájuk mellett kutatásaik
eredményeiket hazai/külföldi konferenciákon, szimpóziumokon kívánják bemutatni.
Pályázhatnak továbbá azon doktori képzésben részt vevő hallgatók, valamint
fokozatszerzés előtt álló fiatal kutatók, akik hazai és külföldi konferenciákon,
szimpóziumokon előadóként működnek közre.
A pályázható maximális összeg európai konferenciák esetében 1000 EUR, európán
kívüli konferenciák esetéban 2000 EUR per fő.
A HTB fenntartja magának a jogot, hogy a támogatási összeget a beérkező pályázatok
számának és minőségének függvényében határozza meg.
Tudnivalók a pályázat benyújtásához:
1) A támogatás megítélésének feltételei, elvárások:
a) A szakmai konferencia a szoftvertesztelés, szoftverminőség, követelményelemzés témákról szóljon;
b) A pályázat előfeltétele az elfogadott előadás, amelynek igazolását a pályázathoz
csatolni kell;
c) A pályázó vállalja, hogy a szakmai előadás fóliáin a HTB logóját, mint támogató
partnert feltünteti;
d) A pályázó vállalja, hogy 4-600 szavas beszámolót készít a pályázati támogatás
folyósításának időszakában elért eredményeiről, a vállalások teljesítéséről. A
HTB ezt a saját honlapján (a szerző megjelölésével) feltünteti;
e) A pályázó vállalja, hogy kérés esetén szakmai előadását a HTB valamely
rendezvényén előadja;
f) A pályázó vállalja, hogy a végleges cikk elkészülte esetén a HTB részére elküldi
a konferencia kiadványban megjelentetett anyag végső változatát.
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A döntésben figyelembe vett szempontok:
1. A konferencia ismertsége, szakmai erőssége, hagyományai
2. A megjelent kiadvány szerepel-e valamely elismert adatbázisban
3. A beküldött cikk színvonala
4. A konferencia nemzetközi jellege
5. A szerzők száma
6. Egyéb forrásból történő támogatás mértéke
Pályázatokat benyújtani e-mailben lehet az alábbi címre: palyazat@hstqb.com
A pályázatok benyújtásának határideje folyamatos.
A HTB minden pályázót e-mailben értesít a pályázat eredményéről.
A HTB a támogatás folyósítását felfüggesztheti, ha a kedvezményezett a pályázatban
meghatározott követelményeknek nem tesz eleget, vagy a támogatásra méltatlanná
válik.
A pályázatok kezelése bizalmas, elbírálásukat – szükség szerint szakértők bevonásával
– a HTB Pályázati Bizottsága végzi.
Budapest, 2016. február 1.

Magyar Szoftvertesztelői Tanács Egyesület
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A pályázati anyag tartalma


Rövid (maximum egy-két oldalas) összefoglaló a pályázatról (a beküldött cikk
rövid

tartalma,

a

szoftverteszteléssel,

szoftverminőséggel

kapcsolatos

jelentősége) angol vagy magyar nyelven. Az összefoglaló tartalmazza a
konferencia felhívás (call for papers) elérhetőségét (a konferencia címét,
időpontját, helyszínét), a konferenciára beadott cikk szerzőit, címét.


A pályázó rövid szakmai önéletrajza, honlapja.



A beküldött cikk (pdf formátumban), továbbá az elfogadásról szóló értesítés vagy
nyilatkozat a bírálatokkal együtt.



Hallgatói jogviszony igazolás. Fokozatszerzés előtt álló kutatók esetében az
eljárás státuszának leírása, folyamatban lévő eljárás esetén annak igazolása.



Költségterv, a tervezett vagy már kifizetésre került költségekkel és az igényelt
támogatás összegével (pld. regisztrációs díj, szállásköltség, utazási költségek,
egyéb költségek). Az ösztöndíj folyósítása esetén nem szükséges a költségeket
számlákkal igazolni.



A pályázó nyilatkozata az egyéb forrásokból kapott esetleges támogatás
mértékéről.
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