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Dr. Bert Sakmann, Nobel-díjas fiziológus, a 
Nemzeti Tudósképző Akadémia főigazgatója

• Érdeklődsz az orvosbiológiai 
kutatások iránt, vagy már most 
ebben az irányban képzeled el a 
karrieredet?

• Szeretnéd, hogy kutatói pályád 
már kezdettől egy tapasztalt és 
neves kutató mentorálja?

• Szívesen találkoznál és 
beszélgetnél személyesen Nobel-
díjas és nemzetközileg elismert 
kutatókkal évente akár többször is?

• Szeretnél egy igazán különleges 
és sokrétű egyetemi közösséghez 
tartozni?

• Elég ambiciózusnak érzed 
Magad ahhoz, hogy Belőled 
váljon a következő magyar 
Nobel-díjas?

A Nemzeti Tudósképző Akadémia (NTA) célja, hogy az orvosbiológiai 
kutatások iránt elkötelezett egyetemistákat már az első évfolyamtól 
kezdve aktívan segítse a tudományos érdeklődésük kibontakozásában 
és lehetővé tegye számukra a legmagasabb szintű tudományos 
projektekbe való bekapcsolódást. 

NEMZETI TUDÓSKÉPZŐ AKADÉMIA 



• Komoly érdeklődést az 
orvosbiológiai/humán 
élettudományi kutatások iránt

• Elhivatottságot és kitartást a kutatói 
életforma iránt

• Biztos angol nyelvtudást (minimum 
középfokú – a továbbiakban még 
lesz lehetőséged nálunk fejleszteni)

ÉS HOGY  
MIT VÁRUNK 
CSERÉBE?

• Folyamatos tudományos képzés, 
kutatási lehetőség az ország 
legkiválóbb szakembereinek 
laboratóriumaiban

• Havi fix ösztöndíj

• Angol nyelvi képzés

• Kulturális-, közösségépítő- és 
 egészség megőrző programok

MIÉRT LEGYÉL  
SZENT-GYÖRGYI  
HALLGATÓ?

JÓL HANGZIK? 
Csatlakozz a Nemzeti Tudósképző Akadémiához  
és legyél Szent-Györgyi Hallgató!



• A képzési programba pályázat útján 
lehet bekerülni, mely minden évben 
augusztusban kerül meghirdetésre

• Az Akadémia Egyetemi Képzési 
Programja már elérhető  
  a Semmelweis Egyetemen 
  a Kísérleti Orvostudományi 
     Kutatóintézetben, 
  a Debreceni Egyetemen, 
  a Pécsi Tudományegyetemen, 
  a Szegedi Tudományegyetemen és 
  a Szegedi Biológiai 
     Kutatóközpontban

• Csak a nappali tagozatos, aktív 
státuszú, I-II. éves hallgatók és 
a felsőbb évesek közül az aktív 
tudományos diákkörös hallgatók 
pályázhatnak az egyetemek alábbi 
karairól*: 
- Orvostudományi Kar 
- Fogorvostudományi Kar 
- Gyógyszerésztudományi Kar 
- Természettudományi Kar  
  (pl. biológia szak)

• A jelentkezésről, a felvételi 
időpontjáról és részleteiről szóló 
információkért kövesd figyelemmel 
az Akadémia honlapját  
(www.edu-sci.org), illetve Karod 
körleveleit, honlapját, közösségi 
oldalait!

*a felsorolás tájékoztató jellegű, a pontos listát 
keresd az egyes intézmények pályázati kiírásában.

FONTOS  
TUDNIVALÓK

www.edu-sci.org

További érdekes és hasznos információk az Akadémia programjáról: 

Nemzeti Tudósképző Akadémia

Fotók: Bobkó Anna SZTE NKI, Roboz István


