Lőrincz Péter
Diplomamunka
Pályázat 2022
Részletes pályázati felhívás
logisztika.hu/palyazatok
A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság idén 23. alkalommal hirdeti meg
diplomamunka pályázatát.
Pályázhatnak azok a végzős, nappali vagy levelező képzésben részt vett hallgatók, akik
 logisztikai, illetve a logisztikához szorosan kapcsolódó területről (ellátás, ellátási lánc,
szállítási lánc, készletezés-raktározás, elosztás, újrahasznosítás, beszerzés, termelés,
informatika, kontrolling, minőségbiztosítás, stb.) írták diplomamunkájukat;
 magyar nyelven, esetleg angol vagy német nyelven, de hazai felsőoktatási intézményben
készítettek diplomamunkát (diplomatervet, szakdolgozatot);

Benyújtási határidők:

 diplomamunkájukra legalább jó (4) osztályzatot kaptak és legalább jó (4) minősítésű diplomát

1. kör*:
2022. március 7.

szereztek.


2. kör
2022. augusztus 25.
*Az első körben beadott pályázatok esetében
egy előbírálat történik, ami alapján visszajelzést
küldünk 2022. március 31-ig, hogy a pályázat
tovább jutott-e, a végső döntésre minden
beadott pályázat esetében a 2. kör után kerül
sor.

dolgozatuk nem titkosított, illetve amennyiben titkosított, akkor a szerző vállalja azt, hogy
a dolgozat a bíráló bizottság tagjai számára teljes egészében megismerhető, illetve
amennyiben helyezést ér el, akkor a benne szereplő szakmai munka és annak főbb
eredményei előzetés egyeztetés és jóváhagyás után publikálhatóak.

Kategóriák és díjak:
A győztes és a helyezést elérő pályázók pénzdíjban részesülnek:
Helyezés

MSc

BSc

I. díj

100.000,- Ft

80.000,- Ft

II. díj

80.000,- Ft

60.000,- Ft

III. díj

50.000,- Ft

30.000,- Ft

(A feltüntetett pénznyeremény minden esetben bruttó összeg, melyből SZJA kerül levonásra.)

A pályázatokat
az MLBKT Titkárságának kell benyújtani
emailen:
Benesch Anita részére
Telefon: +36 20 294 3555
E-mail: anita.benesch@logisztika.hu

A díjak megosztva is kiadhatók. A díjazásban nem részesülő, de kiemelkedő diplomamunkák készítői
pedig Dicsérő oklevelet kapnak.
A díjakat ünnepélyes keretek között az MLBKT elnöke adja át az év logisztikai eseményén, az MLBKT 30.
éves kongresszusán, 2022 októberében.
Minden helyezett meghívást kap az MLBKT éves kongresszusának ideje alatt megrendezésre kerülő
hallgatói konferenciára, ahol a győztesek lehetőséget kapnak diplomamunkájuk bemutatására. A
diplomamunkák kivonatát megjelentetjük az MLBKT szakmai folyóirata, a Logisztikai Híradó számaiban.
Ezen felül a győztesek meghívást kapnak az MLBKT éves kongresszusának teljes időtartamára (3 napra),
a további helyezettek pedig az első két szakmai napra.
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