
Felhívás 

a 

Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület 

VI. PhD konferenciájára 

E tudományos prezentációs lehetőséget és publikálást is biztosító tanácskozást a ?  jövő 
vezető kutatói kinevelésének segítése céljából - hirdeti meg az Egyesület valamennyi doktori 
cselekményben részt vevő kutató számára, nyolc tudományos területen és interdiszciplináris 
szekcióban. 

Teszi ezt azért is, mert a fiatal kutatók szakmai segítése az Egyesület szívügye. 
Szervezetünk, Alapszabályunk és a kialakult gyakorlat szerint az európai és a magyar értékek 
megtalálására, összekapcsolására, közvetítésére és bemutatására koncentrál elsősorban, 
különféle munkaformákon keresztül. Az Egyesület közvetít, véleményez, fórumot teremt és 
közkinccsé tesz alapvető értékeket, így a leendő vezető kutatók tudományos eredményeit is, 
miközben szakmapolitikai minősítő és tudományos kontrolláló tevékenységet is végez.  

Szervezetünk neve szerint profi szakemberek egyesülete, tagjaink - akadémikusok, 
professzorok, tanárok, mérnökök, orvosok, kutatók, PhD-hallgatók és más vezető értelmiségiek 
? az európai és a nemzeti értékek mellett egyaránt leteszik a voksaikat.  

Egyesületünkről további információkat talál honlapunkon (www.peme.hu, vagy 

Facebook: Professzorok az Európai Magyarországért) 

Az érdeklődő a honlapon megtekintheti az eddig megjelent PhD-s köteteket is. 

 A VI. országos tanácskozásunkat az Egyesület PhD-szekciója szervezi Budapesten  

2013. 03. 12-én, kedden 10-18 óra között. 

  



Az alábbi tudományterületeken és témakörökben folyó PhD-képzések résztvevői 
nevezhetnek: 

-         Gazdaságtudomány 

-         Alkalmazott társadalomtudományok 

-         Orvostudomány 

-         Alkalmazott természettudomány 

-         Föld- és környezettudományok 

-         Pszichológia - Pedagógia ? Szociológia 

-         Jogtudomány 

-         Történelem ? Politológia 

-         Andragógia, Gerontológia ? Gerontagógia 

-         A  nemek magánéleti és közéleti viszonyának változási  trendjei 
a  21.  században  - szexuálpszichológia 

-         Interdiszciplináris kutatások  

  



A 

?Tudományos Próbapálya? 

címmel 

szervezett konferenciára valamennyi PhD-hallgató bármelyik meghirdetett témakörrel 
jelentkezhet. A jelentkezések alapján a PEME Szakmapolitikai Műhelyei által felkért vezető 
kutatók tesznek javaslatokat a szekciókba való besorolásról. Jelentkezni maximum 3 oldalas 
tudományos vázlattal és rövid szakmai ?köztes mérleggel? lehet.  

Az idősebb és fiatalabb kutatók együtt gondolkodásán kívül célunk az is, hogy a tudományos 
eredmények bemutatásához fórumot, és lektorált megjelenési lehetőséget biztosítsunk a PhD-
hallgatóknak. A konferencián való prezentálás feltétele a tanulmány elektronikus úton való 
leadása is 2013. 03. 04-én 24 óráig. 

  

A konferencia hivatalos nyelve a magyar. A dolgozat benyújtható angol nyelven is, azonban 
az előadást a magyar anyanyelvű, magyarországi egyetemek hallgatóinak magyar nyelven kell 
megtartaniuk. Határon túli hallgatók esetében a magyar mellett az angol nyelvű prezentáció is 
megengedett. 

Az elektronikus könyvben megjelenő tanulmányok nyelve magyar, rövid angol 
összefoglalóval. 

Az előadások 15-20 percesek, a részt vevők az egyes szekciókban kérdezhetnek, 
véleményezhetnek. 

Előadást csak PhD-státuszban lévő hallgató tarthat. A konferencián való részvétel feltétele a 
nevezési díj megfizetése. A részvételi díj: 15.000,- Ft/fő. ( A konferencia szervezői teljes körű 
technikai hátteret és étkezést biztosítanak.) 

Minden jelentkező csak egyszer adhat elő, de társszerzőként több előadott tanulmányt is 
jegyezhet. 

Jelentkezési határidő: Február 4. 

A jelentkezés feltétele: 5-10 soros szakmai ?köztes mérleg?, és a fentebb jelzett vázlat. Ezeket 
a következő címre kérjük küldeni, legkésőbb február 4-ig: 

Nagy Edit, országos koordinátor: edit.nagy.peme@gmail.com. 

A szervező bizottság február 8-ig dönt az előadások elfogadásáról, és értesíti a jelentkezőket. 

A részvételi díjat az értesítést követően, de legkésőbb február 15-ig kell átutalni a következő 
bankszámlára: 

PEME OTP 11705008-20484109 



Tisztelt Kutató Kollegina/Kolléga! 

Az Elnökség nevében szeretettel várjuk jelentkezését. Bízunk abban, hogy közös munkával 
magas szintű szakmai tanácskozás részesei lehetünk, és abban is, hogy Egyesületünk e 
konferenciával és tanulmánykötettel is segítheti a PhD-hallgatók előmenetelét és tudományos 
jövőjét. 

  

Budapest, 2013. január 10. 

  

Dr. Demetrovics János  Dr. Mihályi Péter    Dr. Koncz István 
 akadémikus, elnök          tudományos alelnök     ügyvezető alelnök 

  



OTKA pályázat alapkutatások támogatására tudományos műhelyek és fiatal kutatók 
számára 

  
A pályázat célja kiemelkedő eredményeket ígérő alapkutatások, továbbá a tudományos utánpótlás 
nevelésében kiváló tudósok által vezetett, nemzetközileg is elismert tudományos műhelyek, illetve fiatal 
kutatók támogatása. 

 
Pályázati feltételek 

Kizárólag alapkutatási témákkal lehet pályázni. A vezető kutatónak a pályázat beadásának időpontjában PhD 
fokozattal kell rendelkeznie és magyarországi kutatóhelyhez kell kötődnie. Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot 
nyújthat be vezető kutatóként és egyszerre maximum két OTKA által támogatott kutatásban lehet kutatásvezető. 
Ha a pályázó vezető kutatóként egyidejűleg MTA LENDÜLET pályázatot és OTKA pályázatot is benyújt, 
támogatást csak az egyikre kaphat. Egy kutató több pályázatnak is lehet résztvevője, amelyet ezen hirdetmény 
alapján nyújtanak be, de a kutatói munkaidő ráfordítás (FTE) értéke az elnyert pályázatokban együttesen nem 
haladhatja meg egyik időszakban sem az 1-t. 

 
Pályázható kategóriák: 

 
I. KUTATÁSI PÁLYÁZAT (K) 

A kutatási pályázatok futamideje legfeljebb 4 év. 

A kutatási költségekre megpályázható összeg alsó határa évi minimum 0,5 M Ft. 

Felső határa nincs, de megalapozatlan, vagy túlzó költségtervű pályázat nem támogatható. 

 
II. FIATAL KUTATÓI PÁLYÁZAT 

Ezt a pályázati típust, a pályázat beadásának időpontjában PhD fokozattal rendelkező, 40 év alatti kutató nyújthat 
be. (A korhatár a szülési szabadságon, és a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával emelhető, maximum 
5 évvel.) A pályázónak vállalnia kell, hogy ha egyetemi oktató, vagy közgyűjteményi/közművelődési intézmény 
alkalmazottja, akkor munkaideje 70%-ában, ha főhivatású kutató, akkor munkaideje 80%-ában a pályázatban 
meghatározott feladatok teljesítésén dolgozik. Fiatal kutatói pályázat egyes kategóriái csak egy alkalommal 
nyerhetők el. 

 (A) Fiatal kutatói posztdoktori pályázat (PD) 

A három formában pályázható posztdoktori (PD) támogatás céljai (i) fiatal kutatók segítése önálló tudományos 
programjuk elindításában, (ii) külföldről hazatérők itthoni munkakezdésének segítése, (iii) OTKA által már 
támogatott, kiemelkedően sikeres projektekben fiatal kutatók részvételének biztosítása. Posztdoktori pályázatot 
PhD fokozatot 8 éven belül szerzett kutató adhat be. (A PhD megszerzését követő 8 év időszak a szülési 
szabadságon, és a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával emelhető, maximum 5 évvel.) PD 
támogatásban részesülő pályázó ? a támogatás utolsó félévét leszámítva ? nem lehet vezetője jelentősebb kutatási 
(pl. OTKA K, OTKA NN, MTA LENDÜLET) pályázatnak. 

  



Támogatás igényelhető: 

 (PD-1) önálló, ígéretes kutatási projektre maximum 3 évre, alsó határa évi 0,5 M Ft, felső határa átlagosan 
évi 4 M Ft, amely egy adott évben nem haladhatja meg az 5 M Ft-t, vagy 

 (PD-2) a pályázó posztdoktori alkalmazására maximum 3 évre (a munkabér havi összege bruttó 280 ezer 
Ft és törvényben meghatározott járulékai), vagy 

 (PD-3) kutatási projektre és alkalmazásra együttesen, maximum 3 évre, átlagosan évi 4 M Ft kutatási 
projektre, (amely egy adott évben nem haladhatja meg az 5 M Ft-t), valamint havi bruttó 280 ezer Ft 
munkabérre és járulékaira. Jelentős eszköz vagy műszerbeszerzés esetén a PD-1 és PD-3 pályázatok által 
megpályázható kutatási összeg felső határa átlagosan (a munkabéren felül) évi 5 M Ft, ebben az esetben 
a többlet kizárólag az első évben beszerzett anyagra, eszközre, műszerre tervezhető.  

 
A pályázatot legkésőbb 2013. február 11-i dátumú postabélyegzővel feladva kell beküldeni. 

  

Információ: 
Telefon: +36 1 219 8700 

E-mail: otka(kukac)otka.hu 

  

Teljes pályázati kiírás: 

http://www.otka.hu/palyazatok/aktualis-otka-palyazatok 
 
 
KERNER Barbara  
EIP-vezető | Head of Office 
  
H?7621 Pécs, Apáca utca 2/1 
Tel.: +36 72 520 553 | Fax: +36 72 520 552 
Mobile: +36 30 520 2344 
E-mail: bmeip@dravanet.hu | web: www.bmeip.hu | web 2.0: www.facebook.com/bmeip  
 

  



Tisztelt Doktorandusz Hallgatók! 

Ezúton tájékozatjuk Önöket, hogy az ETR-ben állapotukat (aktív/passzív) 2013. február 3-ig tudják beállítani, 
és a kurzusok felvételének határideje 2013. február 17. 

Egyúttal tájékoztatjuk Önöket, hogy a PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola Ph.D képzésének 2012-2013. 
tanév II. félévére a beiratkozás 2013. február 1-én (pénteken), 10:00 órakor történik. Helyszíne: PTE ETK Pécs, 
Vörösmarty u. 4. II. emelet 213-as terem. Az ösztöndíjas képzésben résztvevő hallgatóknak személyesen kell 
megjelenniük a beiratkozáson. 

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy az abszolutórium kikérésére csak aktív félévben van lehetőség, így akik 
2012-13. tanév I. félévre bejelentkeztek, kérelmüket a kitöltött adatlappal és igazolásokkal együtt 2013. január 
25-ig nyújthatják be (személyesen a Doktori Iskola irodájában, illetve e-mailben a doktoriiskola@etk.pte.hu). A 
fenti határidőn túl, abszolutórium kikéréséhez a következő félév aktiválása, illetve a szemeszterre vonatkozó 
önköltséges/költségtérítés befizetése szükséges. 

Továbbá felhívjuk szíves figyelmüket az Egészségtudományi Doktori Iskolában történő halasztás feltételeire: 

Az adott félév halasztásához az ETR-ben történő passzív státuszra állítás nem elégséges, emellett a Doktori és 
Habilitációs Tanács (DHT) jóváhagyása is szükséges, melyhez a halasztási kérelem a 
http://doktoriiskola.etk.pte.hu/dok/doktoriiskola/hallgatok/7_halasztasi_kerelem.pdf linken található meg.  
A PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola Ph.D szabályzatának 12. § 2. bekezdése alapján:  
?A képzésben való részvétel az ETK Doktori Tanácsának engedélyével indokolt esetben legfeljebb három 
alkalommal, összesen maximum három évre megszakítható. A kellő időben és formában benyújtott kérelmet egy 
alkalommal el kell fogadni.? 
A második, illetve harmadik félévre vonatkozó halasztási kérelem elfogadásának kizárólagos feltétele nyomós 
indok lehet, pl. hosszantartó betegség (dokumentumokkal igazolva) vagy tartós külföldön való tartózkodás 
(dokumentumokkal igazolva). 
 
A halasztási kérelem benyújtásának határideje a TVSZ 22. § 2. bekezdése alapján: ?A kérelmek beadási határideje 
a félév negyedik hetének vége.? (2013. március 1. péntek) 

Ezúton kérjük, szíveskedjenek felöltetni előadásaikat és publikációikat az MTMT adatbázisba (www.mtmt.hu), és 
az alapján publikációs listájukat megküldeni részünkre 2013. február 1-ig (péntek) a doktoriiskola@etk.pte.hu 
címre, mivel ez akkreditációs követelmény és PTE Rektori Utasítás is egyben. 

 Az MTMT honlapján (https://vm.mtmt.hu/) a regisztrációnál kapott jelszóval történő bejelentkezés után lehet a 
publikációs adatokat feltölteni. Emellett szükség van az adatok nyilvánossá, azaz kereshetővé tételére is, a 
következőképpen: 

 az Adatbevivő, szerkesztő oldalon a ?Publikációs és idézettségi adatok érvényessége? fülre kell 
kattintani, 

 itt be kell állítani az adatok nyilvánossá tételének dátumát (mely lehet akár az adott nap is). 

Amennyiben az adatok feltöltése nem történik meg, 
- nem lesz érvényes az aktuális félévük, 
- nem állítjuk ki az abszolutóriumot, 
- nem kezdhetik meg a fokozatszerzési eljárást. 

Tisztelettel: 

Prof. Dr. BÓDIS József az MTA doktora 
egyetemi tanár 
rektor 
az Egészségtudományi Doktori Iskola vezetője 

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Máté Orsolya 

A Down szindróma postnatális közlésének körülményei és a szülőknek 
nyújtott támogatás a magyarországi és németországi szülészeti 

intézményekben. 

című Ph.D értekezésének 

2013. február 7-én (csütörtök) 14.00 órakor 

Pécsi Akadémiai Központ Székházában 

(Pécs, Jurisics M. u. 44.) 

tartandó nyilvános vitájára. 

  

Programvezető: Prof. Dr. Kovács L. Gábor  

Témavezető: Dr. Sándor János 

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József 

Tisztelettel: 

ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa   

  



Nyári nyelvtanfolyam ösztöndíjak Ausztriában Ph.D hallgatóknak 

 
A pályázat célja 

Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány Kuratóriuma magyar felsőoktatási intézmények doktori/PhD 
hallgatóinak ösztöndíjakat ajánl fel ausztriai Nyári Nyelvtanfolyami részvételre. 

Pályázhatnak 

Magánszemélyek. 

 
A következő szakirányok PhD hallgatói pályázhatnak: 

-        természettudományok, 

-        műszaki tudományok, 

-        orvostudományok, 

-        agrártudományok, 

-        társadalomtudományok, 

-        művészetek, 

-        hittudomány. 

  

Az ösztöndíj tartalma: ingyenes részvétel a tanfolyamon, szállás, zsebpénz, egyszeri útiköltség támogatás (a 
tényleges útiköltséget dokumentumok ellenében, Ft-ban térítjük) 

Ösztöndíj időtartama: 3-4 hét 

Beadás helye: AÖU, postai úton: H-1088 Budapest, Bródy S. u. 16. 

Életkor: 35 év 

A teljes pályázati anyagot német nyelven kell elkészíteni. 

A pályázókat az OMAA Ösztöndíjas Albizottsága a beadott dokumentumok alapján választja ki, a motivációs 
levél és a tanulmányi eredmény figyelembe vételével (azonos szakirányú hallgatók pályázatait hasonlítjuk 
össze). 

A nyelvtanfolyamok osztrák egyetemi városokban, várhatóan júliusban és augusztusban kerülnek 
megszervezésre. 

  

A pályázathoz szükséges dokumentumok (a teljes pályázati anyag postai úton megküldendő az alábbi címre: 
OMAA H-1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.): 



-       német nyelvű, gépelt motivációs leírás a pályázó részéről (miért fontos a további szakmai fejlődése 
szempontjából a német nyelv alaposabb megismerése?) 

-       a teljes doktori leckekönyv fénymásolata (német fordítás nélkül) 

-       alapfokú német nyelvismeret igazolása 

-       nyelvvizsga fénymásolata vagy 

-       intézmény német nyelvű igazolása az alapfokú nyelvismeretről 

-       pályázati adatlap nyári nyelvtanfolyami részvételre 

A benyújtás határideje: 2013. március 15. 

 
Kapcsolat: 

OMAA titkársága 
H-1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16. 
omaa@omaa.hu 
Tel/Fax: +361-266-7474 

 
Teljes pályázati kiírás: 

http://www.omaa.hu/tajekhu.htm 

  



PTE Egészségtudományi Doktori Iskola 2013. februárban induló 
kurzusai 

  

1.         A szimulációs oktatás módszertana az egészségügyben - Dr. Betlehem József 
             NEM INDUL 

2.         Az egészség-gazdaságtani elemzések módszertani kérdései - Prof. Dr. Boncz Imre 
                2013. május 10. (péntek) 10.00-18.00              
                7621 Pécs, Mária utca 5-7.  C 4-es terem 

3.         Statisztikai módszerek a kutatásban II. - Dr. Jeges Sára 
2013. március 5. (kedd) 9.00-13.00 
7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. A107-es terem 

  

4.         Diskurzus- és műfajelemzés egészségügyi vonatkozásai - Dr. Rébék-Nagy Gábor 
2013. március 8. (péntek) 10.00  
7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. A 213-as terem 

  

5.         Epidemiológia I. - Dr. Molnár Kornélia 
2013. április 2. (kedd) 11.00-17.00  A 213-as terem 
2013. április 9. (kedd) 8.00-13.00   A 213-as terem 
7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. 

  

6.         Bioetika - Dr. Barcsi Tamás 
2013. március 7. (csütörtök )   14.00-17.15      A 220-as terem 
2013. április 10. (szerda )         9.00-17.15        A 215-ös terem 
7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. 

  

7.         A komplementer medicina szerepe a gyógyításban - Dr. Hegyi Gabriella 

2013. március 7. (csütörtök) 8.00-14.00         A 220-as terem 
2013. március 8. (péntek) 8.00-13.00             A 220-as terem 
7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. 

  

8.         Dedikált képalkotó módszerek - Prof. Dr. Bogner Péter 

  



9.         Molekuláris epidemiológiai biomarkerek - Prof. Dr. Ember István 
2013. március 21. (csütörtök) 8.00-10.15 és 10.30-12.45      A 220-as terem  
2013. április 4. (csütörtök) 8.00-10.15 és 10.30-12.45            A 220-as terem 
2013. április 11. (csütörtök) 8.00-10.15 és 10.30-12.45         A 220-as terem 
2013. április 18. (csütörtök) 8.00-10.15 és 10.30-12.45         A 220-as terem 
2013. április 25. (csütörtök) 8.00-11.00                                      A 220-as terem 
7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. 

  

10.       Invazív kardiológiai vizsgáló módszerek - Dr. Verzár Zsófia 
2013. február 21. (csütörtök) 9.00-15.45 
2013. február 22. (péntek) 9.00-14.45 
Szívgyógyászati Klinika 
7624 Pécs, Ifjúság útja 13. 

  

11.       Fogyatékosság és életminőség - Dr. Tigyiné Dr. Pusztafalvi Henriette 
2013. március 1. (péntek) 8.00            C 3-as terem 
2013. március 29. (péntek) 8.00          C 3-as terem 
7621 Pécs, Mária u. 5-7. 

  

  



Pályázati kiírás a DOSz tudományos osztályainak elnöki tisztségeire 

 

A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2012. december 19-én köztestületté alakult. A 
megújuló szervezet egyik legfontosabb célkitűzése, hogy az MTA struktúrájának mintájára 
felállítandó tudományos osztályok a magyarországi és a kárpát-medencei magyar 
doktoranduszok számára tudományos fórummá váljanak. A tudományos osztályok kiépítendő 
rendszere a szakmai érintkezésen túl a tudományos közéletben örömmel tevékenykedő fiatal 
értelmiségiek személyes kapcsolatteremtésének helyszíne is egyben. Erre vonatkozóan 
követjük azt az elvünket, amely szerint az ország tudományos életét a jövőben meghatározó 
nemzedék szakmai és emberi kapcsolatainak építését a lehető legkorábban meg kell kezdeni, és 
minden formában támogatni kell. 

A DOSz az alábbi tudományos osztályok elnöki tisztére pályázatot ír ki: 

1. Hittudományi Osztály 
2. Filozófiatudományi Osztály 
3. Jog- és Társadalomtudományi Osztály 
4. Orvostudományi Osztály 
5. Történelem-és Politikatudományi Osztály 
6. Hadtudományi Osztály 
7. Agrártudományok Osztálya 
8. Műszaki, Építészeti és Földtudományi Osztály 
9. Fizikai Tudományok Osztálya 
10. Irodalomtudományi Osztály 
11. Biológiai és Kémiai Tudományok Osztálya 
12. Közgazdaságtudományi Osztály 
13. Művészeti, Színház,- és Filmtudományi Osztály 
14. Matematikai és Informatikai Tudományos Osztály 
15. Nyelvtudományi Osztály 

A pályázatnak tartalmaznia kell 

- A pályázó rövid szöveges bemutatkozása 

- szakmai életrajza, 

- publikációs jegyzéke, 

- a jelölt részletes elképzelései az adott tudományos osztály céljaival, működésével, terveivel, 
lehetséges 

programjaival kapcsolatban (maximum 5 oldal terjedelemben), 

- programterv a 2014 február 15-éig terjedő időszakra. 

  



A pályázathoz csatolni kell 

- Doktorandusz-hallgatói vagy doktorjelölti jogviszony igazolása, 

- két főállású egyetemi oktató ajánlása, amelyek alátámasztják, hogy a jelölt intellektuálisan és 
szervezőtehetsége 

alapján alkalmas a tisztség betöltésére. 

Az elnöki megbízatás 2014. február 15-éig tart. A pályázat anyagát kérjük elektronikus (csatolt 
dokumentumokat szkennelve) és postai úton 2013. március 8-áig a laszlo.szavay@gmail.com 
címre, ill. a DOSz irodájába (1055 Budapest, Kossuth L. tér 9. III/1.) megküldeni. A beérkezett 
pályázatokat az illetékes elnökségi tag előterjesztése alapján az elnökség bírálja el, minden 
érintettet 2013. március 22-éig értesítünk. 

A tudományos osztályokra vonatkozó előírásokat a DOSz alapszabályának vonatkozó 
része a következőképpen rögzíti: 

A tudományos osztályok 

28.§ (1) A DOSz tudományos osztályok felügyeletéért felelős elnökségi tagja az 1. számú 
mellékletben felsorolt tudományterületek szerint, illetve az elnökség külön beleegyezése 
szerinti néven tudományos osztályokat szervezhet. 

(2) A tudományos osztály tagjai a DOSz adott tudományterületet művelő tagjai. Egy tag több 
tudományos osztálynak is lehet tagja, de több tudományos osztályban vezetői vagy vezető 
tisztségviselői megbízatást nem vállalhat. A tudományos osztályba az adott tudományos osztály 
elnökénél lehet jelentkezni. A tudományos osztály tagjával vagy tudományos osztályba 
jelentkező felvételével szemben kifogás emelhető, amennyiben az érintett a tudományos osztály 
vezetőjének felhívására nem tudja alátámasztani, hogy az adott tudományterületet műveli. A 
kifogás alaposságáról az elnökség bármelyik fél megkeresésétől számított 15 napon belül dönt. 

(3) Az egyes tudományos osztályok elnöki teendőinek ellátására a DOSz elnöksége minden év 
február 15-ig nyilvános pályázatot ír ki. A tudományos osztály elnöki mandátuma a következő 
elnök megválasztásáig tart. A tudományos osztály elnökének feladatai különösen: 

a ) felügyeli a tudományos osztály szabályos működését, kapcsolatot tart a DOSz elnökségével, 
összehívja a tudományos osztály üléseit, 

b ) szervezi és irányítja a tudományos osztály éves tevékenységét, 

c ) félévente a DOSz elnöksége felé írásban számol be a tudományos osztály tevékenységéről 
és terveiről. 

(4) A tudományos osztályok működési rendjére a DOSz elnöksége ügyrendi mintát biztosít, 
ezen túl a tudományos osztály maga alakítja ki működésének részletes szabályait, amely a 
tudományos osztály alakuló ülését követő ülésen kerül elfogadásra, változtatásához a 
tudományos osztályokat felügyelő elnökségi tag jóváhagyása szükséges. 

  



5) A tudományos osztályok feladatai különösen: 

a) véleményt nyilváníthat a DOSz testületei által hozott tudományos tartalmú döntésekben, 

b) minden tudományszervezéshez, tudományos tevékenységhez kapcsolódó szervező 
tevékenység az adott tudományterületet jellemző igények, illetve az interdiszciplinaritáson 
alapuló együttműködés jegyében. 

A tudományos osztályok ajánlott programjai: 

- Egyetemi, doktori iskolai konferenciák 

- Egyetem és doktori iskola-közi konferenciák 

- A tudományterület doktori hallgatóit összefogó magyarországi konferencia 

- A tudományterület magyar ajkú doktoranduszait összefogó Kárpát-medencei konferencia 

- Nemzetközi konferenciák szervezése és/vagy látogatása 

- Intézménylátogatás (pl. más egyetemek doktori iskoláinak felkeresése egynapos rendezvény 
keretében, más 

doktori iskolákban folyó képzés megismerése) 

- Tanulmányi kirándulás itthon és/vagy külföldön 

- Kulturális programok 

- Szakmai nyári táborok 

Az osztályelnökök alapszabályban nem részletezett feladatai bővebben: 

- Gondoskodni a tudományos osztály programjain keresztül a folyamatos és magas színvonalú 
tudományos- 

szakmai munkáról, 

- biztosítani a tudományos osztály működésének, programjai megvalósulásának anyagi hátterét, 

- kapcsolatban állni a tudományos osztályokért felelős elnökségi taggal, rajta keresztül a DOSZ 
elnökségével, 

- félévenkénti beszámolóban összefoglalni az osztályban folyó szakmai munkát, annak 
tapasztalatait, illetve éves 

munkatervben felvázolni a következő év tervezett feladatait, vállalásait közösségi szinten és 
személyekre lebontva, 

- gondoskodni a tudományos osztály tagjainak és tisztségviselőinek utánpótlásáról 



- együttműködni a tudományos osztály vezetésére megválasztott új elnökkel 

- kapcsolatot tartani az adott intézményben működő doktorandusz önkormányzattal, illetve az 
adott intézmény 

vezetőségével és tudományos műhelyeivel, 

- kapcsolatot tartani más tudományos osztályokkal. 

Budapest, 2013. február 15. 

Eredményes felkészülést kívánva: 

  

Csiszár Imre s. k. 
elnök, DOsz  

Szávay László s.k. 
elnökségi tag, DOSz  

S.D.G. 
 
Szávay László 

Hivatalvezető 

ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Hivatal 

1088. Budapest, Múzeum krt. 4/A, I. em. 119. 

Tel. 1/485-5200/5164, 0620/492-1859 

 

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Dr. Cselik Zsolt 

Képi vezérelt és kontrollált perkután lézeres dekompresszió porckorongban 
ex vivo 

  

című Ph.D értekezésének 

2013. február 27-én (szerda) 15.00 órakor 

Pécsi Akadémiai Központ Székházában 

(Pécs, Jurisics M. u. 44.) 

tartandó nyilvános vitájára. 

  

Programvezető: Prof. Dr. Ember István 

Alprogramvezető: Prof. Dr. Bogner Péter  

Témavezető: Prof. Dr. Repa Imre 

 

Társ témavezető: Prof. Dr. Bogner Péter 

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József 

Tisztelettel: 

  

ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa   
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(Pécs, Jurisics M. u. 44.) 

tartandó nyilvános vitájára. 
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Tisztelettel: 

  

ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa   



Kedves Doktoranduszhallgató! 

   

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata 

  

Interdiszciplináris kerekasztal beszélgetések 

  

címmel rendezvénysorozatot indít. 

  

Az első kerekasztal témája  

  

Kék gazdaság 

  

(Alternatív energiagazdálkodás jelene és jövője) 

  

A rendezvény védnöke: Dr. Ulbert József, a közgazdaságtudományi kar dékánja. 

  

Ismerjünk meg egy új, érdekes és a jövőnket befolyásoló tudományterületeket!  

Időpont: 2013. február 27. 18:00  

Helyszín: Pécs, Rókus utca 2.  Építész stúdió  

Gondolkozni, beszélgetni, alkotni  együtt!!! 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  

  

PTE Doktorandusz Önkormányzat 

Tisztelt Ph.D Hallgatók! 

A szervezők kérésére ezúton továbbítjuk a következő felhívást. 
  



Konferencia felhívás ?  

FIATAL OKTATÓK KUTATÓI FÓRUMA 

Tisztelt Kolléga! 

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának Táplálkozástudományi és 
Fizioterápiás Tanszéke tudományos konferenciát szervez ?Fiatal Oktatók Kutatói Fóruma? 
címmel. A konferencia célja, hogy lehetőséget teremtsen az Egészségtudományi Karon 
tevékenykedő oktatóknak és PhD-hallgatóknak tudományos eredményeik bemutatására és 
megvitatására. 

A konferenciára az egészségtudomány, orvostudomány, valamint a társadalomtudomány 
területeiről várjuk a jelentkezőket olyan tudományos kutatási eredmények bemutatására, 
melyek korábban még nem kerültek publikálásra. Jelentkezhetnek a Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Karának oktatói és PhD-hallgatói az előadás absztraktjának beküldésével, 
melynek terjedelme nem haladhatja meg a 250 szót. A konferencián elhangzó előadások 
tervezett időtartama 15 perc. A jelentkezéshez szükséges absztraktokat az 
etk.fugekata@gmail.com címre várjuk 2013. február 28?ig. 

A konferencia tervezett időpontja 2013. március 9.  

A konferencia helyszíne: Pécsi Akadémiai Központ Székháza (Pécs, Jurisics M. u. 44) 

 
A tudományos konferencián való részvétel ingyenes, a program a Pécsi Tudományegyetem által 
elnyert, ?Tudományos eredmények disszeminációja? című, TÁMOP-423-12/1 számú pályázat 
keretében kerül megrendezésre. 

Kérjük, hogy felhívásunkat szíveskedjen minél több érdeklődő kolléga részére eljuttatni, ezzel 
is  hozzájárulva a konferencia sikeréhez. 

  

Üdvözlettel, 

Prof. Dr. Figler Mária                                                                     Füge Kata 

egyetemi tanár                                                                               PhD-hallgató 

Pécsi Tudományegyetem                                                           Pécsi Tudományegyetem 

Egészségtudományi Kar                                                             Egészségtudományi Doktori 
Iskola 

tudományos és minőségügyi dékánhelyettes                         szervező 

a TÁMOP-423-12/1 szakmai felelőse 



 
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0028   

"A Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja - Önszerveződő és önkéntes 
részvételen alapuló tudományos tevékenységhez kapcsolódó kezdeményezések támogatása a 

Pécsi Tudományegyetemen" című pályázat 

  

A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet a Bolyai János Kutatási 
Ösztöndíjra 

 
Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott 
alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülés elősegítése. Pályázat 
nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban. 

  

Pályázók köre 

1. Magánszemélyek: kutatók. Az ösztöndíjra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, 
aki:  

2. magyar állampolgár  
3. PhD, illetve azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik a pályázat benyújtásakor  
4. a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 45. életévét még nem töltötte be  
5. kutatásait magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, akadémiai 

kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kívánja végezni, és ehhez az intézmény 
fogadókészségéről szóló nyilatkozattal rendelkezik. 

  

Pályázhat nem magyar állampolgár is, ha kutatási témája magyarországi vagy a magyarsággal kapcsolatos 
kutatási feladathoz kötődik. 

  

A pályázat részletei 

1. Az ösztöndíj határozott időre ? 1, 2 vagy 3 évre ? szól.  
2. 2013-ban havi bruttó összege 124 500 Ft.  
3. 2013-ban az elnyerhető ösztöndíjak tervezett száma: 180. Ebből a korábban már ösztöndíjban 

részesültek, ismétlő ösztöndíjasok tervezett száma: 36.  
4. A pályázatok elbírálásáról 2013. június 7-ig kapnak értesítést a pályázók.  
5. A pályázatot elnyert kutatók 2013. szeptember 1-jétől részesülnek ösztöndíjban. 

  

  



A pályázat benyújtása 

  

Pályázni az MTA Titkárság Informatikai Főosztálya által üzemeltetett elektronikus pályázati rendszer 
felhasználásával kell. A pályázat csak akkor érvényes, ha az előírt dokumentumokat 1 példányban, személyesen 
vagy postai úton is eljuttatja az alábbi címre: MTA Doktori Tanács Titkársága, 1051 Budapest, Nádor u. 7. 

  

Rögzítési határidő: 2013. március 27. 16 óra 

  

Információ: 
http://mta.hu/cikkek/palyazati-felhivas-2013-131389 
  

Forrás: 

http://palyazatmenedzser.hu/2013/02/26/bolyai-janos-kutatasi-osztondij-
2/?awt_l=OzFnM&awt_m=3b9IQEnmbGz4mMk 

  

--------------------------------------------------------------------------------- 
Europe Direct Információs Hálózat | Europe Direct Information Network 
Baranya Megyei Európai Információs Pont | Info Point Europe of Baranya County  
 
KERNER Barbara  
EIP-vezető | Head of Office 
  
H?7621 Pécs, Apáca utca 2/1 
Tel.: +36 72 520 553 | Fax: +36 72 520 552 
Mobile: +36 30 520 2344 
E-mail: bmeip@dravanet.hu | web: www.bmeip.hu | web 2.0: www.facebook.com/bmeip  

  

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Dr. Endrei Dóra 

 Teljesítmény-volumen korlát (TVK) hatása az intézményi finanszírozásra  

című Ph.D értekezésének nyilvános vitájára. 
  

Helyszín, időpont: 2013. március 7. (csütörtök) 14 óra  

Pécsi Akadémiai Központ Székháza  
(Pécs, Jurisics M. u. 44.)  

                                                             

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József az MTA 
doktora,          egyetemi tanár, rektor    

Programvezető: Prof. Dr. Kovács L. Gábor  
Témavezető: Prof. Dr. Boncz Imre 

  
  
  

Tisztelettel: 

ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa   

 

  



Fulbright Ösztöndíj Tájékoztató  

A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság meghirdeti a 2014-2015-ös 

tanévre szóló ösztöndíjait. 

A Bizottság tájékoztató előadást tart az ösztöndíjakról és a pályázás folyamatáról Pécsett, 

2013. március 11-én, hétfőn 14 órakor a Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatalának 

Szenátusi termében (Pécs, Vasvári Pál u. 4.). A tájékoztató magyar nyelven történik. 

Fulbright ösztöndíjra azok a magyar állampolgárok pályázhatnak, akik felsőfokú végzettséggel, 

valamint megfelelő szintű angol nyelvtudással rendelkeznek és az Egyesült Államokban 

szeretnének oktatni, kutatni, vagy továbbtanulni. 

Pályázni bármely tudományterületen és művészeti ágban lehet. 

Az angol nyelvű pályázatot a szükséges mellékletekkel együtt kell a Fulbright Bizottsághoz 

eljuttatni.  

További információ: http://www.fulbright.hu 

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Dr. Fodor Bertalan 

Széles-spektrumú laboratóriumi medicina.  

A vesefunkciótól a nanomedicináig. 

  

című Habilitációs eljárásának keretében 

2013. március 18. (hétfő) 13 órakor 

Pécsi Akadémiai Bizottság Székházában  

(Pécs, Jurisics M. u. 44.)  

tartandó tudományos előadására. 

   

Tisztelettel: 

  

ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa 

 
 

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Vassné Dr. Lakatos Ágnes 

Designer drogok 

a klinikai laboratóriumi toxikológiában 

  

című Habilitációs eljárásának keretében 

2013. március 18. (hétfő) 14 órakor 

Pécsi Akadémiai Bizottság Székházában  

(Pécs, Jurisics M. u. 44.)  

tartandó tudományos előadására  

Tisztelettel: 

  

ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa 

 

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Dr. Szalai Zsuzsanna 

A béta-blokkolók alkalmazásának jelentősége  

a haemangioma-vascularis malformációk kezelésében 

  

című Habilitációs eljárásának keretében 

2013. március 19. (kedd) 15.00 órakor 

Pécsi Akadémiai Bizottság Székházában  

(Pécs, Jurisics M. u. 44.)  

tartandó tudományos előadására. 

  

Tisztelettel: 

  

ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa 

 

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Dr. Réthy Lajos Attila 

Immunogenetikai kölcsönhatások szerepe  

a civilizációs betegségek megelőzésében 

  

című Habilitációs eljárásának keretében 

2013. március 19. (kedd) 16.00 órakor 

Pécsi Akadémiai Bizottság Székházában  

(Pécs, Jurisics M. u. 44.)  

tartandó tudományos előadására. 

  

  

Tisztelettel: 

  

ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa 

 

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Vassné Dr. Lakatos Ágnes 

Designer drogok 

a klinikai laboratóriumi toxikológiában 

  

című Habilitációs eljárásának keretében 

2013. március 18. (hétfő) 14 órakor 

Pécsi Akadémiai Bizottság Székházában  

(Pécs, Jurisics M. u. 44.)  

tartandó tudományos előadására 

Tisztelettel: 

  

ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa 

 

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Dr. Fodor Bertalan 

Széles-spektrumú laboratóriumi medicina.  

A vesefunkciótól a nanomedicináig. 

  

című Habilitációs eljárásának keretében 

2013. március 18. (hétfő) 13 órakor 

Pécsi Akadémiai Bizottság Székházában  

(Pécs, Jurisics M. u. 44.)  

tartandó tudományos előadására. 

 

Tisztelettel: 

  

ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa 

 

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának  

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Prof. Dr. Kálmán Bernadette 

A ritka betegségek népegészségügyi jelentősége és feldolgozása  

egy mitochondriális betegség példájával illusztrálva / 

Public health significance and work up of rare diseases exemplified by  

a mitochondrial disease 

  

című Habilitációs eljárásának keretében 

2013. november 13-án (szerda) 13:00 órakor 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar,  

(7621 Pécs, Szepesy I. u. 1-3.)  

B épület Nagyelőadójában  

tartandó tantermi előadására. 

   

Tisztelettel: 
 
 
 
PTE ETK Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács 

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának  

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Pálhalmi János 

A kötőszövetes rendszer szerepe a komplementer- alternatív medicina 
/Természetgyógyászat/ hagyományos kínai orvoslás elméleti alapjainak 

megismerésében és az egészségtudománnyal határos területek 
integrációjában 

  

című Ph.D értekezésének nyilvános vitájára. 

  

Helyszín, időpont: 2013. november 25. (hétfő) 11.00 óra  

Pécsi Akadémiai Bizottság Székháza  

(Pécs, Jurisics M. u. 44.)  

  

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József az MTA doktora, 
egyetemi tanár, rektor                        

Programvezető: Prof. Dr. Bódis József 

Témavezető: Dr. Gáti István 

  

Tisztelettel:  

ETK Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa 

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Dr. Kiss András Pál 

  

A húgyutak veleszületett és szerzett rendellenességeinek ellátása 
gyermekkorban 

  

című habilitációs eljárásának keretében 

2013. november 28-án (csütörtökön) 10.00 órakor  

Pécsi Akadémiai Bizottság Székházában  

(Pécs, Jurisics M. u. 44.)  

tartandó tudományos előadására. 

 

Tisztelettel: 

  

PTE ETK Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa 

  



Meghívó 

PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola 

III. Tudományos Fóruma 

PAB Székház (Pécs, Jurisics M. út 44.) 

2013. december 2. (hétfő) 14,30 

  

Tervezett Program 

14,30 Megnyitó 

Levezető elnök: Prof. Dr. Bódis József MTA doktora, a Doktori Iskola vezetője, a PTE rektora 

Előadások 

  

14,40-14,50 Csákvári Tímea OTDK hallgató 

Magyarország kórházainak hatékonyságelemzése a Data Envelopment Analysis 
segítségével 

  

14,50-15,00 Soltész Dorottya TDK hallgató 

Élelmiszerekhez felhasznált tartósítószerek génexpresszió-modifikáló hatásának 
vizsgálata 

  

15,00-15,10 Arany Ida Márta TDK hallgató 

Bizonyítékokon alapuló ápolás elveinek érvényesülése a nyomási fekély prevencióban 
és terápiában 

  

15,10-15,25 Szünet 

  

15,25-15,35 Szabó Zoltán doktorandusz 

Az LC-PUFA lipidek szerepe a humán táplálkozásban 

  

15,35-15,45 Schulteisz Nikolett doktorandusz 



Mozgásprogram hatása idősek fittségi állapotára 

  

15,45-15,55 Bagdán Viktor doktorandusz 

A Noisy Experiment ? Can we prevent hearing-loss? 

  

15,55-16,05 Bobály Viktória doktorandusz 

Tánc és coping ? modern tánc jótékony hatása a stressz kezelésére 

  

16,05-16,15 Kádárné Zrinyi Zita doktorandusz 

A magzat vitalitásának képi és biokémiai indikátorai IVF során 

  

16,15-16,30 Szünet 

  

16,30-16,40 Armbruszt Simon doktorjelölt 

Életkortól függő változások a cart (cocaine- and amphetamine-regulated transcript) 
peptid immunoreaktivitásában a táplálkozás-szabályozásért felelős agyi központok 
területén 

  

16,40-16,50 Hambuchné Kőhalmi Anikó doktorjelölt 

Szubjektív betegség-elképzelések lingvisztikai megközelítésben 

  

16,50 17,00 Molics Bálint doktorjelölt 

Fizioterápiás tevékenységek igénybevételi mutatói a járóbeteg szakellátásban 
traumatológiai betegségeket követően 

  

17,00  Fogadás 

  

  

A rendezvényre a PAB Egészségtudományi Munkabizottság szervezésében kerül sor. 

Részvételi szándékát doktoriiskola@etk.pte.hu email címen jelezni szíveskedjék. 



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Dr. Hegyi Gabriella 

A CAM nemzetközi és hazai helyzete - irányelvek és ajánlások 

című habilitációs eljárásának keretében 

2013. december 6-án (péntek) 12.00 órakor  

Pécsi Akadémiai Bizottság Székházában  

(Pécs, Jurisics M. u. 44.)  

tartandó tudományos előadására. 

 

Tisztelettel: 

  

PTE ETK Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa 

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Németh Anikó 

Fekvőbeteg ellátásban dolgozó ápolónők munkával való 
elégedettségének követéses országos vizsgálata, valamint jól-
létének (well-being) alakulása a változó hazai egészségügyi 

rendszerben 

című Ph.D értekezésének nyilvános vitájára. 

  

Helyszín, időpont: 2013. december 12. (csütörtök) 14.00 óra 

Pécsi Akadémiai Bizottság Székháza  

(Pécs, Jurisics M. u. 44.)  

  

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József az MTA doktora, 
egyetemi tanár, rektor                        

Programvezető: Prof. Dr. Kovács L. Gábor 

Témavezető: Dr. Lampek Kinga  

Társ témavezető: Dr. Betlehem József  

  

Tisztelettel:  

Egészségtudományi Kar  

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Molics Bálint 

Fizioterápiás tevékenységek igénybevételi és 
egészségbiztosítási mutatói a járóbeteg szakellátásban 

  

című Ph.D értekezésének nyilvános vitájára. 

Helyszín, időpont: 2013. december 19. (csütörtök) 14.00 óra 

Pécsi Akadémiai Bizottság Székháza 

(Pécs, Jurisics M. u. 44.) 

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József az MTA doktora 
egyetemi tanár, rektor 

Programvezető: Prof. Dr. Kovács L. Gábor 

Témavezető: Prof. Dr. Kránicz János 

Társ témavezető: Prof. Dr. Boncz Imre 

  

Tisztelettel: 

Egészségtudományi Kar 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa 

 

 


