Tudás, gyakorlati alkalmazás,
változtatásvezetés, hozzáállás a
járvány kezelésében
Menedzsmenttudással a járvány ellen

Pályázati felhívás

Szakmai partner:
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Általános információk
A COVID 19 vírus megjelenése számos olyan új kihívás elé állította jelenlegi és volt
hallgatóinkat, amelyek megoldására hasznosíthatták a Semmelweis Egyetem Egészségügyi
Menedzserképző Központban (EMK) szerzett tudást, ezért a 25 éves évforduló kapcsán a
Magyar Egészségügyi Menedzsment Társasággal közösen pályázatot hirdetünk
Tudás, gyakorlati alkalmazás, változtatásvezetés, hozzáállás a járvány kezelésében
Menedzsmenttudással a járvány ellen
címmel.

Részvételi feltételek
Pályázhatnak mindazok, akik


részt vettek vagy részt vesznek az EMK valamelyik képzésén (egészségügyi menedzser
szakirányú továbbképzés vagy MSc képzés, minőségügyi és betegbiztonsági
menedzserképzés, szociális vezetőképzés, EFOP 1.8.0. projekt keretében meghirdetett
jógyakorlat képzések stb. )



és aktív résztvevői voltak a Covid-19 járvány elleni védekezésnek.

Szöveges pályázatokat várunk, 1000-2000 karakter közötti terjedelemben szabad formában,
amiben a pályázó leírja azt, hogy az EMK oktatási és egyéb programjai során elsajátított
ismeretek, hogyan segítették, milyen inspirációt adtak a járvány kezelésében munkája során.
A pályázatnak tartalmaznia kell


a pályázó nevét, telefonszámát, e-mail címét,



a pályázó EMK-nál szerzett képesítését igazoló dokumentumot vagy a jelenleg folyó
képzés megnevezését,



rövid bemutatását annak, hogy a pályázó milyen módon vett részt aktívan a járvány
elleni védekezésben és mely, az EMK-ban szerzett ismereteket hasznosította ennek
során.
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Beküldési határidő: 2020. június 15. 12.00 óráig
Beküldési cím: info@emk.sote.hu
Tárgy mező: covid-palyazat

Nyeremény, elbírálás, eredményhirdetés
Nyeremények
I. díj – Apple iPad mini 5 2019 64 GB
II. díj – JBL 5 vízálló bluetooth hangszóró
III.díj – Xiaomi Smart Kettle okos vízforraló
A pályázatokat 3 fős szakmai zsűri bírálja el az alábbi szempontok szerint:


A pályázat tartalmi megfelelősége.



Az EMK-nál szerzett ismeretek és annak gyakorlati haszna a járványhelyzetben.



A pályázat hasznosíthatósága jógyakorlatként.

Az eredményhirdetés időpontja és módja: 2020. június 30. az EMK weboldalán
(https://semmelweis.hu/emk/).
Nyertes értesítése az általa megadott e-mail címen történik az eredményhirdetést követő 2
munkanapon belül.
Nyeremény átvétele ünnepélyes keretek között zajlik majd. A pályázó vállalja, hogy az EMK
használhatja a díjátadón készült felvételeket a marketingkommunikációjában.
Amennyiben a nyertes nem veszi át nyereményét a kihirdetéstől számított 15 napig, más
nyertes kihirdetésére nem kerül sor.
A nyeremények készpénzre vagy másra nem válthatók át.
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Kizárás esetei


A pályázaton nem vehetnek részt az EMK közalkalmazotti, munkaszerződéssel
rendelkező, valamint megbízási jogviszonnyal foglalkoztatott munkatársai.



A pályázat szövege nem felel meg az előírt tartalomnak és szöveges terjedelemnek.

A Pályázó kizárása esetén nem tarthat igényt nyereményre.

Szerzői jogok
A szerzői jogok a pályázó tulajdonát képezik, ugyanakkor lemond pályázata felhasználási
jogáról.

Adatvédelmi rendelkezések
A pályázatot kiíró szervezet az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) és a vonatkozó magyar
jogszabályok előírásai szerint tájékoztatja a Pályázókat, hogy a Pályázaton való részvételhez a
pályázatot kiíró által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a pályázó hozzájárulásán alapul.
A pályázatban való részvétellel a pályázó kifejezetten, önkéntesen, írásban hozzájárul
személyes adatai kezeléséhez.
A pályázat során a Kiíró a jogszabály és a Pályázó hozzájárulása, a GDPR és a vonatkozó magyar
jogszabályok előírásai alapján kezelik a Pályázó által megadott személyes adatokat a Pályázat
lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása érdekében.
A nyertesek nevét az EMK honlapján nyilvánosságra hozzuk. Ezen túlmenően a személyes
adatokat kizárólag az EMK lebonyolításáért felelős munkatársai ismerhetik meg. Az
adatkezelés időtartama a személyes adatok megadásától az esetleges nyeremény átvételéig
tart.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja
meg a Pályázat során szükséges, a jelen kiírásban megjelölt adatait, a pályázatból való
kizárásához vezet.
Budapest, 2020. május 25.
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