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DR. RIGÓ János 

SZÜLETÉSI ÉV 

1958 

VÉGZETTSÉG 1983 Semmelweis Órvostudomá nyi Egyetem Á ltálá nos Órvostudomá nyi Kár "Summá 

cum láude" mino sí te ssel  

1987 szu le szet-no gyo gyá szát  

1998 hypertonologus (á hypertoniá mino sí tett gondozo  orvosá) Mágyár Hypertoniá 

Tá rsásá g  

2001 clinicál hypertension speciálist Europeán Society of Hypertension 

TUDOMÁNYOS 

FOKOZATOK 

2000 Doktori (Ph.D.) fokozát  

2006 Hábilitá cio  Semmelweis Egyetem, szu le szet-no gyo gyá szát szákteru let  

2008 MTÁ doktorá 

SZAKMAI-

TUDOMÁNYOS 

ÉLETPÁLYA 

Semmelweis Egyetem Á ltálá nos Órvostudomá nyi Kár I. Sz. Szu le szeti e s No gyo gyá száti 

Kliniká  

1983-85: klinikái orvos  

1985-94: egyetemi táná rsege d  

1995-96: osztá lyvezeto  egyetemi táná rsege d  

1996-02: osztá lyvezeto  egyetemi ádjunktus  

2002-07: osztá lyvezeto  egyetemi docens  

2007-08: igázgáto  egyetemi docens 

 2008- : igázgáto  egyetemi táná r 

PUBLIKÁCIÓS LISTA 

MTMT ADATBÁZISBAN 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=áuthors&mode=browse&sel=áuthors

10003345 

OKTATOTT TANTÁRGYAK Szu le szet-no gyo gyá szát  

Terhesgondozá s elme lete e s gyákorlátá 

GYAKORLATVEZETÉS   



Páge 2 

RÉSZVÉTEL DOKTORI 

KÉPZÉSBEN 

Semmelweis Egyetem Doktori Iskolá, Ve leme nyezo  e s Mino se gelleno rzo  Bizottsá g elno ke 

2003-to l  

Ph.D. te mávezete s 2008 

RÉSZVÉTEL TDK 

MUNKÁBAN 

15 TDK hállgáto  ko zu l á TDK konferenciá n 5 TDK hállgáto  szerzett elso  dí ját e s 3 má sodik 

dí ját; TDK hállgáto i szá mos mágyár e s idegen nyelvu  ko zleme ny e s elo ádá s szerzo i e s 

tá rsszerzo i volták. Rektori pá lyá záton 6 TDK hállgáto  nyert I. dí ját, 6 TDK hállgáto  II. dí ját, 

egy TDK hállgáto  III: dí ját. 

SZERVEZETI TAGSÁG Semmelweis Egyetem Hábilitá cio s Bizottsá g - titká r (1994-1997)  

TUKEB titká rhelyettes (2001-)  

Igázsá gu gyi száke rto  (2002-)  

SE Doktori Iskolá VMB elno k (2003-)  

Semmelweis Egyetem Szu le szet-No gyo gyá szát Gre mium Elno ke (2008-) 

SZAKMAI ELISMERÉSEK   

LEZÁRVA   

  

 


