PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázati felhívás
A Parlamenti Szemle Szerkesztősége pályázatot hirdet hallgatók számára a kiemelkedő nívójú, parlamenti jogi témájú, vagy parlamentarizmussal, illetve parlamenttel foglalkozó politikatudományi, államtudományi, vagy egyéb tudományterületen született dolgozatok elismerésére.
A Szerkesztőség a legjobb dolgozatokat benyújtó hallgatók számára
– elismerő oklevelet állít ki,
– a Parlamenti Szemle „Hallgatói dolgozatok” című rovatában publikációs lehetőséget biztosít és
– a HVG-ORAC Kiadó kiadványaiból értékes (a hallgató által szabadon választható) könyvjutalmat ajánl fel.
Pályázati feltételek:
– A pályázatra bármely magyarországi vagy határon túli felsőoktatási intézmény alapképzésben, mesterképzésben, vagy osztatlan képzésben részt vevő,
aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatója, vagy olyan végzett hallgatója jelentkezhet, akinek jogviszonya a pályázat benyújtását megelőző egy éven belül szűnt meg.
– A pályamunka egyéni és társszerzőségben is elkészíthető.
– Pályázni olyan, legalább 30 000, legfeljebb 50 000 leütés terjedelmű (amelybe
a szóközök és a lábjegyzetek is beleszámítanak), magyar nyelvű dolgozatokkal lehet, amelyek más fórumon még nem jelentek meg. Máshol még nem
publikált évfolyam-, szak-, vagy tudományos diákköri dolgozatok, illetve
ezek részletei, átdolgozott változatai a pályázatra benyújthatók.
– A pályaművekkel szembeni tartalmi elvárás a parlamenthez, parlamenti joghoz való tematikus kapcsolaton túl az, hogy a tudományos művekkel szembeni módszertannak és stílusnak megfeleljenek.
– A pályaműveket .doc vagy .docx formátumban, a Parlamenti Szemle kézirataira vonatkozó szerzői útmutatónak megfelelően kérjük formázni akként,
hogy a dolgozatok végén irodalomjegyzéket kell elhelyezni.
A pályaművekkel együtt
– szerzői adatlap (magyar és angol nyelvű tárgyszavakkal és absztraktokkal)
– hallgatóijogviszony-igazolás, vagy a hallgatói jogviszony egy éven belüli
megszűnéséről szóló nyilatkozat,
– témavezetői ajánlás
is benyújtandó.
A beérkezett pályázatok rangsorolásáról a Parlamenti Szemle Szerkesztőbizottsága dönt. Évente legfeljebb négy pályamű részesíthető elismerésben, de a Szerkesztőség fenntartja a jogot arra, hogy megfelelő minőségű pályamunka hiánya
esetén egy pályázatot se részesítsen elismerésben.
A pályázatokat benyújtani a szerkesztoseg@parlamentiszemle.hu címen,
minden év január 31., illetve augusztus 31. napjáig lehet.
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