

A Magyar Tudomány Napján
adják át a Pénzügyi Szemle PhD-pályázat
gyõzteseinek járó elismeréseket

A

A több mint 50 éves múltra visszatekintõ közpénzügyi szakfolyóirat szerkesztõbizottsága 2011 õszén írt ki pályázatot doktoranduszok számára. A pályázat célja az
volt, hogy megjelenési lehetõséget biztosítson azoknak a hallgatóknak, akik a közpénzügyek, a nemzetgazdaság, az ellenõrzés, illetve a pénzügyek társadalmi, gazdaságpszichológiai vagy jogi területén kiemelkedõ munkát folytatnak.
A pályamunkák elkészítésére öt hónap állt rendelkezésre. A pályázat népszerûségét mi sem bizonyítja jobban, mint az a 27 tanulmány, amely a pályázatra érkezett a Pénzügyi Szemle szerkesztõségébe. Annak ellenére, hogy akadtak olyan
pályamûvek, amelyek nem feleltek meg a pályázati kiírásban foglalt szigorú kritériumrendszernek, a kéziratok többségét – összesen 19 tanulmányt – lektorálásra
továbbítottuk.

A PÉNZÜGYI SZEMLE PHD-PÁLYÁZATÁNAK
EGYES FORDULÓIBA BEJUTOTT PÁLYAMUNKÁK SZÁMA
FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNYENKÉNT

A pályázat lebonyolítása – és különösen az egyes tanulmányok lektorálása – során mindvégig törekedtünk az Állami Számvevõszék által is hirdetett integritási
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szemlélet biztosítására. A Pénzügyi Szemle szerkesztõsége ezért – jó példával elõl
járva – saját lektorálási folyamatot alakított ki, az úgynevezett hármas vak lektorálást.
Az eljárás lényege, hogy a tudományos folyóiratoknál hagyományosan alkalmazott kettõs vak lektorálást követõen a legjobb tanulmányok szakmai zsûri elé
kerülnek – a zsûri tagjai nem tudják beazonosítani sem a pályamû szerzõjét, sem
pedig a kéziratot elõzetesen bíráló lektort, így a döntõbe kerülõ pályázatokat kizárólag azok tudományos értéke alapján ítélhetik meg.
A zsûribe a Pénzügyi Szemle szerkesztõsége Chikán Attila egyetemi tanárt, az
MTA levelezõ tagját, Kocziszky Györgyöt, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánját, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagját, valamint Pulay Gyulát, az Állami Számvevõszék stratégiai és tervezési igazgatóját
kérte fel.
A háromtagú grémium 2012. szeptember 2-án ült össze, ahol a PhD-pályázat
döntõjébe került hat pályamunkát értékelte. A zsûri döntési szempontrendszerében kiemelt helyen szerepelt annak a megítélése, hogy az adott pályamunka szerzõje (illetve szerzõi) potenciálisan milyen mértékben lesz képes hozzájárulni a
tudomány szekerének elõremozdításához. A zsûri a legjobbnak járó elsõ helyezés
mellett két második, illetve két harmadik díjat ítélt oda.

A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSA ÉS ELBÍRÁLÁSA

PÁLYÁZAT SZÉLES KÖRÛ MEGHIRDETÉSE

Szerkesztõség

Továbbítás lektrolálásra

A pályamunkák
szûrése

A szerkesztõségben ellenõrzik, hogy adott pályamunka
megfelel-e az alapvetõ tudományos kritériumoknak
(formai követelmények, hivatkozások stb.)

Elutasító levél küldése a pályázónak

A Szakmai Zsûriben nem vehet részt olyan,
aki valamely pályamunkát lektorálta.

HÁRMAS VAK LEKTORÁLÁS

Lektori javaslat (kettõs vak lektorálás)
A kézirat módosítás nélkül elfogadható

(a legjobb pályamunkák díjazása,
megjelenés)

A kézirat jelentõs átdolgozás után elfogadható

Megjelenés

A kézirat nem elfogadható
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Szakmai Zsûri

A kézirat kisebb átdolgozás után elfogadható



I. díj
 ANTAL-POMÁZI KRISZTINA: A közbeszerzés mint árverés

Elméleti modellek és gyakorlati problémák
Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtani Doktori Iskola
II. díj
 ZSÓTÉR BOGLÁRKA – NAGY PÉTER: Mindennapi érzelmeink és pénzügyeink.

A pénzzel kapcsolatos attitûdök és a materiális irányultság szerepe a pénzügyi
kultúra fejlesztésében
Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola
 BIEDERMANN ZSUZSÁNNA: Az amerikai pénzügyi szabályozás története

Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola
III. díj
 BÉRES DÁNIEL – HUZDIK KATALIN: A pénzügyi kultúra megjelenése makrogazda-

sági szinten
Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
 SZEGEDI LÁSZLÓ: A pénzügyi piacok közvetlen európai felügyeletének kihívásai

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
A PhD-pályázat ünnepélyes díjátadójára 2012. november 21-én kerül sor a Magyar
Tudományos Akadémián 1997 óta rendszeresen megrendezésre kerülõ Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat részeként.
* * *
A PhD-pályázat korábbi híreit a következõ linkekre kattintva olvashatja:
Megjelent a Pénzügyi Szemle PhD-pályázata
http://www.aszhirportal.hu/hirek/megjelent-a-penzugyi-szemle-palyazata
Hamarosan lejár a PhD-pályázatok beérkezésének határideje
http://www.aszhirportal.hu/hirek/hamarosan-lejar-a-phd-palyazatok-beerkezesenek-hatarideje
Huszonhét tanulmány érkezett a Pénzügyi Szemle PhD-pályázatára
http://www.aszhirportal.hu/hirek/huszonhet-tanulmany-erkezett-a-penzugyiszemle-phd-palyazatara
A Corvinusról érkezett a legtöbb pályamunka a Pénzügyi Szemle PhD-pályázatára
http://www.penzugyiszemle.hu/hirek/a-corvinusrol-erkezett-a-legtobb-palyamunka-a-penzugyi-szemle-phd-palyazatara
Végsõ szakaszához érkezett a Pénzügyi Szemle PhD-pályázata
http://www.penzugyiszemle.hu/hirek/vegso-szakaszahoz-erkezett-a-penzugyiszemle-phd-palyazata
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