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3/2018. sz. Dékáni Utasítás 

a 2/2018. sz. „Bodák-Gyovai Levente és Catherine Ösztöndíj eljárási rend” c. Dékáni 

Utasítás kiegészítésére 

 

A „Bodák-Gyovai Levente és Catherine Ösztöndíj eljárási rend” c.  dékáni utasítás 

(továbbiakban: Utasítás) kiegészítésre kerül az alábbiak szerint :  

1. Az Utasítás 2.1. „Az Ösztöndíj adományozásának feltétele” alpont az alábbi f.) ponttal 

egészül ki:  

„f.) A Pályázó a döntést megelőzően maximum 8 perces időtartamban eset-tanulmány 

bemutatásával készül, melyet a Fogorvostudományi Kar rezidensképző szervezeti 

egyeségeinek vezetői előtt előad.” 

2. Az Utasítás 2.2. „A Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok” pont 4. sora: 

„Kompetenciák igazolása (tutori vagy intézetvezetői ajánló levél)” sor törlésre kerül. 

3. Az Utasítás 2.3. „A Pályázat benyújtásának helye, határideje”  cím 2.3.2. alpontja az alábbiak 

szerint módosul: 

„2.3.2. A pályázati anyag benyújtásának helye: A fogszakorvos-rezidens képzési helye 

szerinti szervezeti egység titkársága.” 

4. Az Utasítás 2.4. „Az Ösztöndíj adományozására javaslattevők köre:” cím az alábbiak szerint 

módosul:  

„2.4.1. Az Ösztöndíjban részesülő személyét a pályázatban résztvevő rezidensképző 

szervezeti egységek vezetői, mint döntéselőkészítő bizottság választják ki az alábbi eljárást 

követően:  

a) Szervezeti egységenként kizárólag 1 fő - a legkiválóbbnak ítélt pályázó  – személyre tehet 

javaslatot a kibővített Intézeti Tanács. A választás eredményét megküldi a Dékánnak a 

Pályázati felhívásban megállapított határidőre.  

 

A kibővített Intézeti Tanács feladatai az ülésen:  

aa) Megállapítja a beérkezett pályázatok számát 

ab) Pályázatok bontása:  

          

 

SEMMELWEIS EGYETEM 

Fogorvostudományi Kar 

Dékán: Dr. Gerber Gábor egyetemi docens 
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- pályázati feltételeknek való megfelelőság megállapítása 

- pályázati dokumentáció hiánytalanságának megállapítása 

 ac) Megállapítja az érvényes pályázatok számát 

 ad) Dönt az 1 fő továbbjutó személyéről 

 

b.) A kibővített Intézeti Tanács által javasolt 1 fő részére a szervezeti egység vezetője, vagy 

a tutor elkészíti a Pályázó részére az ajánlólevelet, melyet a döntéselőkészítő bizottság 

részére megküldi legkésőbb a döntéselőkészítő bizottság ülését megelőző napig.   

c.) A Pályázók a döntéselőkészítő bizottság ülésén maximum 8-8 percben eset-tanulmány 

bemutatást tartanak.  

d.) A döntéselőkészítő bizottság titkos szavazással rangsort állít fel a pályázók személyéről. 

Szavazategyenlőség esetén, a két egyenlő szavazatot kapott személyre ismételt szavazást kell 

elrendelni.  

e.) A döntéselőkészítő bizottság a rangsor 1. helyezett személyét javasolja a Dékán felé 

nyertes pályázónak.  

2.4.2. Az Ösztöndíjban részesülő személyére fenti eljárás után a Dékán tesz javaslatot a Kari 

Tanács részére, amely titkos szavazással dönt.”  

 

Budapest, 2018. 04. 18. 

 

         Dr. Gerber Gábor  

          dékán  

 

 


