SzVT Doktorandusz-támogató Program
A Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság (SzVT) küldetése, hogy olyan meghatározó
menedzsment szakmai műhellyé váljon, amely hatékonyan hozzájárul a modern menedzsment és
társadalomtudomány elméleti és alkalmazott kutatási eredményeinek a gazdaságban – a
gazdasági szervezeteknél – történő mielőbbi hasznosulásához. Törekvése, hogy hidat alkosson a
tudomány, a kutatás, az oktatás, valamint a gazdaságban dolgozó, mindennapi feladataikat egyre
magasabb szinten ellátni kívánó menedzserek között.
Ezen célok elérése érdekében indította el az SzVT 2008-ban a Doktorandusz-támogató
Programot. Ennek lényege, hogy a programba bekapcsolódó PhD hallgatóknak a szervezet minél
szélesebb körű lehetőségeket biztosítson kutatásához, szakmai fejlődéséhez, kapcsolatrendszerei
kialakításához.
A Program az SzVT Ifjúsági Tagozatának keretein belül működik. Minden doktorandusz-hallgató
tagja lehet, aki csatlakozik az SzVT Ifjúsági Tagozatához.
A Program célja, hogy egy jól működő PhD fórum legyen, ahol a hasonló területeken kutató
hallgatók, cégek és állami intézmények között kétirányú kommunikáció jön létre. Mindezt egy
országosan elterjedt és elismert szervezetként működve kívánja biztosítani a szereplők részére.
Ún. lépcsős megvalósítással a doktorandusz hallgatóknak bármely évfolyamban felmerülő
problémáira szeretnénk megoldást adni:
- 1−2. éves doktoranduszoknak képzési programok szervezése (általánosabb jellegűek, pl.
retorika, kérdőív tervezés...), cégekkel való kapcsolatok kialakítása a konkrét kutatási cél
megtalálására.
- 3. és felsőbb éves doktoranduszoknak SzVT és partnercégek kutatásaiba való
bekapcsolódási lehetőségek biztosítása.
A Program feladatának tartja a doktorandusz-hallgatók széles körű képzését, publikációs
lehetőségek elősegítését, kutatásaik támogatását. Presztízs konferenciák szervezésével és más
konferenciákon való részvétel támogatásával is hozzájárul a hallgatók fejlődéséhez. Ehhez
szükséges a Program ismertségének növelése, széleskörű kapcsolatok és együttműködések
kialakítása (hallgatói, céges és állami körökben is).
A Program eredményeként a doktori iskolákból kikerülő hallgatók megfelelő kutatási
tapasztalatokkal és gyakorlattal, valamint felhasználható kapcsolatrendszerrel fognak rendelkezni
ahhoz, hogy a legfrissebb kutatási eredményeket a megfelelő gyakorlati felhasználási helyhez
minél előbb eljuttathassák.
A Programnak, megfelelő működéséhez és céljai eléréséhez számítunk mind az állami, mind az
üzleti szféra szakmai illetve anyagi támogatására.

Részletes ismertető a doktorandusz-hallgatóknak az SzVT által kínált lehetőségekről:
1. Változatos témájú előadásokkal és tréningekkel járul hozzá a doktorandusz-hallgatók szakmai
fejlődéséhez.
2009. évre tervezett előadások, tréningek:
- retorika tréning
- nemzetközi etikett előadás
- kérdőív-tervezés tréning
- adatelemzés SPSS-szel tréning
- projektmenedzsment tréning
- SzVT szakosztályok bemutatkozó előadásai
- további programok szervezés alatt
2. Fórumlehetőséget kínál a hasonló kutatási területen dogozó hallgatóknak tapasztalataik, kérdéseik
megvitatására. Az SzVT szabad termeit használhatják a hallgatók találkozók lebonyolításához.
3. Támogatást nyújt konferenciákon való részvételhez.
Évente 2 alkalommal pályázatot ír ki konferencián való részvétel támogatására. A pályázat elbírálását
szakmai bizottság, valamint az adott terület egy szakértője végzi. A bírálás során előnyt élvez az a
pályázó, aki előadást is tart a konferencián, valamint konferencia színvonala is döntő.
4. Segítséget nyújt tudományos folyóiratokban való publikáláshoz.
Az SzVT elsősorban saját folyóiratában kívánja megjelentetni a doktorandusz-hallgatók írásait. A
negyedévente megjelenő folyóiratban akár több PhD hallgató publikációja is közölhető lesz.
5. Segítséget nyújt az irodalomkutatáshoz.
Amennyiben a doktorandusz-hallgató számára szükséges tudományos cikkhez csak fizetés útján
juthat hozzá a hallgató, ennek anyagi vonzatát az SzVT meghatározott kereteken belül átvállalja.
6. Kapcsolatot biztosít az SzVT szakosztályaival, kutatóival.
7. Meghatározott keretek között lehetőséget kínál az SzVT-nél jelenleg folyó kutatásokba való
bekapcsolódásra, és az SzVT tevékenységéhez kapcsolódó új kutatások indítására.
8. Lehetőséget biztosít az SzVT meglévő kutatási anyagainak felhasználásához.
9. PhD Kutatói Díj Pályázatot indít.
Évente egy díjat ítél oda a legkiemelkedőbb kutatónak. Az SzVT által létrehozott kuratórium
határozza meg a kritériumokat és jelöli ki a díjazottat.

