APÁTHY ISTVÁN ALAPÍTVÁNY
„A nagy nemzetek emelik az ő fiaikat, kis nemzeteket, pedig fiaiknak kell emelni.”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - 2017
az Apáthy István Alapítvány Alapító Okiratában megjelölt célok szellemében

„Az Apáthy István Alapítvány célja a gyakorlati anatómia, szövettan
és fejlődésbiológia oktatásának fejlesztése a graduális és posztgraduális
orvosegyetemi képzéshez kapcsolódóan.”
1863-1922

Az Apáthy István Alapítvány kuratóriuma e cél megvalósítása érdekében pályázatot hirdet a Semmelweis
Egyetem hallgatói (I.-VI. év), sebész rezidensei és az Egyetem bonctani intézeteiben dolgozó
boncmesterek számára színvonalas cadaver-preparációs (1) vagy bonyolult anatómiai viszonyokról készült színes v.
fekete-fehér, magas színvonalú grafikai (2) demonstrációs anyag készítésére.
Javasolt a preparátumok digitális archiválása. A preparátumról rövid, írásos ismertetőt kérünk mellékelni. Két
hallgatónál többen nem dolgozhatnak egy preparátumon. A Bíráló Bizottság előtt a pályázók röviden (maximum 5 perc)
ismertetik munkájuk célját és bemutatják munkájukat. A nyertes preparátumok képanyaga az Intézet honlapjára felkerül,
oktatási segédanyagként.
A pályázatra készített preparátumok az Intézet preparátumtárába kerülnek, segítve a hallgatók felkészülését a
gyakorlati oktatás során.
Cím:
Apáthy István Alapítvány
Kuratóriumi Iroda II. emelet
1094 Budapest
Tűzoltó u. 58.
A preparátum elkészítésének határideje:
2017. február 20. hétfő 12h-ig
Ekkor a cadaver-preparátumokat Berki Magdi boncmesternek, a pályamunka digitális és kinyomtatott
változatát, valamint a grafikai pályamunkákat Dr. Nemeskéri Ágnes, kuratóriumi elnöknek kell átadni.
A cadaver-preparációs pályadíj összege:
I. díj összege:

A grafikai pályadíj összege:

100.000 Ft

I. díj összege:

20.000 Ft

I. díj összege:

50.000 Ft

II. díj összege:

15.000 Ft

III. díj összege:

25.000 Ft

III. díj összege:

10.000 Ft

A Kuratórium fenntartja a jogát arra, hogy a pályadíjat vagy annak egy részét visszatartsa.
Az elbírálás módja: a beérkezett pályázatokat az Alapítvány Kuratóriuma által felkért bizottsági tagok bírálják el.
Díjátadás Egyetemi Ünnepségen.
Kérjük, hogy részvételi szándékukat minél hamarabb jelezzék a preparációs anyag biztosítása, a tervezett munka
megbeszélése és segítő tanár választása miatt. A feldolgozandó preparátum kiválasztása dr. Nemeskéri Ágnes és dr.
Katz Sándor együttes jelenlétében lehetséges.
dr. Nemeskéri Ágnes
kuratóriumi elnök
dr. Szél Ágoston, dr. Oláh Imre, dr. Röhlich Pál
kuratóriumi tagok

2016. szeptember. 09.
Levelezési cím: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Tel: 36-1-215 69 20, Fax: 36-1-215 30 64
nemeskeri.agnes@med.semmelweis-univ.hu
http://anatomia.sote.hu/human.htm
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