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Pályázati felhívás 

„Dr Bodák-Gyovai Levente és Catherine Ösztöndíj” -ra 

Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar 

2018. 

 

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán, 1966-ban fogorvosként 

végzett dr. Bodák-Gyovai Levente és felesége dr. Catherine Bodák-Gyovai adományozók 

jóvoltából a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsa 9/2018.(III.2.) sz. 

határozatában elfogadott eljárási rendje alapján a Fogorvostudományi Kar Dékánja az alábbi 

Pályázatot írja ki: 

 

1.  A Pályázat célja 

 

Összesen 1 m Ft-os anyagi támogatás nyújtása a pályázati feltételeknek megfelelő 1 fő, legalább 

II. éves, a Fogorvostudományi Karon, rezidens fogorvosképzésben résztvevő gyakornok 

részére. A támogatás a gyakornok részére, képzésének megkönnyítése céljából kerül átadásra. 

 

2. A Pályázat feltételei 

 

A Kar Dékánja által kiírt pályázaton az alábbi feltételek mellet van lehetőség részt venni: 

a.) A Pályázó a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar alkalmazásában, a  

rezidensképzési programban résztvevő magyar állampolgár,  

b.) II. gyakornoki évét kezdi, 

c.) Rendelkezik az alább felsorolt kompetenciákkal: 

- Kiváló a betegekkel való kommunikációban 

- A betegellátást magas színvonalon végzi 

d.) Vállalja a támogatás elnyerését követően, támogatási szerződés keretében, hogy 

a Kar alkalmazásában marad a rezidens képzés befejezését követően legalább 2 évig, 

és tudomásul veszi, hogy amennyiben nem így tesz, akkor a támogatás 

visszafizetésére kötelezhető. 
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3. A Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok: 

 

- Pályázati adatlap és nyilatkozat hiánytalan kitöltése (1. sz. melléklet) 

- Magyar állampolgárság igazolása (személyi igazolvány vagy útlevél másolata) 

- Gyakornoki évének igazolása (hitelesített leckekönyv másolat) 

- Kompetenciák igazolása (tutori, vagy intézetvezetői ajánlólevél)   

 

4. A Pályázat benyújtásának helye, határideje: 

 

A pályázati anyagok beérkezésének határideje: 2018. év április 30-ig. 

A pályázati anyag benyújtásának helye: FOK Dékáni Hivatal  

 

A díjazott személyére a Kar dékánja tesz javaslatot a Kari Tudományos Bizottság javaslata 

alapján. 

A kitüntetést a Kari Tanács ítéli oda. 

 

A „Dr Bodák-Gyovai Levente és Catherine Ösztöndíj” átadására minden évben a 

Fogorvostudományi Kar diplomaátadó ünnepségén kerül sor. 

 

Budapest, 2018. április 10. 

 

 

 

          ……………………. 

           dékán 
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1. sz. melléklet 

Pályázati adatlap és nyilatkozat 

„Dr Bodák-Gyovai Levente és Catherine Ösztöndíjhoz” 

2018. évben 
 

Alulírott, megpályázom a 2018/2019. tanévben a SEMMELWEIS Egyetem 

Fogorvostudományi Karán a Dr. Bodák-Gyovai Levente és Catherine Ösztöndíjat, 

rezidensképzésem anyagi támogatása érdekében. Nyilatkozom, hogy a pályázat feltételeként 

kötendő támogatási szerződést aláírom, és tudomásul veszem, hogy amennyiben az abban 

foglalt feltételeknek nem, vagy nem teljesen teszek eleget, az "A Fogorvosképzésért Alapítvány 

a támogatás teljes összegének visszafizetésére kötelezhet.  

 

I. Pályázó adatai 

Név:   

Szül. hely, idő:  

Anyja neve:   

Állampolgárság:  

Lakóhely:  

 

II. Pályázat adatai 

Képzőhely (intézet) 

megnevezése: 

 

Képzőhely címe:  

Tutor vagy intézetvezető  

neve: 

 

Évfolyam:  

 

III. Kötelező mellékletek (Dékáni Hivatal tölti ki!) 

1.  Pályázati adatlap és nyilatkozat hiánytalan kitöltése (1. sz. melléklet)  

2.  Magyar állampolgárság igazolása (személyi igazolvány vagy útlevél másolata)  

3.  Gyakornoki évének igazolása (hitelesített leckekönyv másolat)  

4.  Kompetenciák igazolása (oktatói ajánlólevél)  

 

Budapest, ………………………     ……………………………. 

           Pályázó/nyilatkozattevő 


