
A Semmelweis Egyetem 

S z e n á t u s á n a k 

 

 

31/2015. (V. 7.) számú 

h a t á r o z a t a 

 

 

a "Semmelweis Klinikai Kutató Ösztöndíj" alkalmassági feltételeire és elbírálási 

szempontrendszerére 

 

 

 

A Semmelweis Egyetem Szenátusa megtárgyalta és nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta a 

"Semmelweis Klinikai Kutató Ösztöndíj" alkalmassági feltételeiről és elbírálási 

szempontrendszeréről szóló előterjesztést, és elrendeli annak közzétételét az Egyetem 

honlapján. 

 

 

 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Dr. Molnár Mária Judit tudományos rektorhelyettes 

       

 

 

 

 

Budapest, 2015. május 12. 

 

 

 

Jóváhagyta: 

 

  

 Dr. Szász Károly      Dr. Szél Ágoston 

         kancellár                       rektor 

 



 2 
A Semmelweis Klinikus Kutatói Ösztöndíj feltételrendszere 
 
1. A "Semmelweis Klinikus Kutatói Ösztöndíj" évente kerül meghirdetésre legkésőbb  

minden év május végéig, a pályázatok benyújtási határideje minden év június vége, a 
pályázatokat a tudományos tanács szeptemberig elbírálja és javaslatát a szenátus felé a 
szeptemberi szenátusi ülésen terjeszti elő. A szenátusi határozatot követően október 1.- 
től a Szerződéskötés megtörténik a nyertes klinikusokkal és a Klinikus Kutatói Ösztöndíj 
minden év október 1.-től folyósítható.  A klinikus kutató az első évi 2 M Ft-t előlegként 
megkapja, a 2. évi 2 M Ft-t egy évvel később október elején biztosítja számára az 
Egyetem. 

2. Évente 3 Ösztöndíjat hirdet meg az Egyetem 

3. A pályázatot az a betegellátással foglalkozó orvos, fogorvos, gyógyszerész egyéb 
egészségügyi diplomás dolgozó nyújthatja be, aki   

o klinikai kutatások iránt elkötelezett 

o önálló kutatási tervvel rendelkezik 

o előzetesen már végzett tudományos munkát (rendelkezik tudományos 
publikációval, tartott tudományos előadást, szerepelt poszterrel hazai és 
nemzetközi konferenciákon, részt vett klinikai vizsgálatokban) 

o a klinikus kutatói ösztöndíjra jelentkező egy olyan mentorral kell rendelkeznie, aki 
segíti őt a PhD megszerzésében és erről nyilatkozatot tesz a pályázat 
benyújtásakor és ez a nyilatkozat a pályázat része 

4.  A pályázatok értékelését és rangsorolását a Tudományos Tanács végzi, az ösztöndíjasok 
névsorát a Szenátus hagyja jóvá.  

5. Az ösztöndíj két évre szól és a támogatás összege évente 2 millió Ft. Az ösztöndíjat 
szabadon lehet használni közvetlenül a kutatási költségek fedezésére (dologi kiadások és 
szolgáltatások), publikációs költségek fedezetére.  

6. A támogatott klinikus kutató a Klinikai Kutatási Ösztöndíj igénybevételekor vállalja, hogy 
3 éven belül megkezdi a PhD fokozatszerzési eljárást, a Doktori Szabályzatban előírt 
határidőn belül doktori szigorlatot tesz, teljesíti a szakterületre vonatkozó publikációs 
követelményeket és benyújtja PhD értekezését   

7. Az ösztöndíj 1. évét követően részbeszámolót készít a klinikus kutató a Tudományos 
Tanács számára.  A pályázat 2. éve végén pedig záróbeszámoló készül a pályázatról és a 
költségekről.  

8. A klinikus kutató ösztöndíj az egyéni PhD fokozatszerzők számára optimális.  

9. Az Ösztöndíj elbírálási szempontjai:  

- kutatási terv céljai, megvalósíthatósága 

- a pályázó korábbi tudományos aktivitásai (tudományos publikációk száma 
beleérte: tudományos közleményeket, bemutatott posztereket, tudományos 
előadásokat) 
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- tudományos grantek száma, melyben résztvevő volt 

- klinikai vizsgálatainak száma, melyben részt vett 

- vezetett TDK hallgatók száma (ezen belül elért helyezések száma) 

- vezetett diplomamunkák száma 

- vezetett rektori pályamunkák száma 

 

10. A Pályázó által benyújtandó dokumentumok 

- Curriculum Vitae, melyben nevesíteni kell a tudományos grantokat, klinikai 
vizsgálatokat, melyben a pályázó részt vett, illetve fel kell tüntetni a vezetett TDK 
hallgatók, diplomamunkák, rektori pályaművek számát 

- Publikációs Lista 

- Kutatási Terv, melynek melléklete a megpályázott ösztöndíj felhasználásának 
költségterve és a munka megvalósításának ütemterve 

- Az intézetvezető befogadó levele 

- A mentor nyilatkozata, hogy az adott témában támogatja a jelöltet.  

 

 

 


