
LÉGY TE IS  
SZENT-GYÖRGYI 
HALLGATÓ!



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

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

• Szeretnéd, hogy kutatói pályád 
már a kezdetektől egy tapasztalt és 
neves kutató Mentor egyengesse?

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

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

• Szeretnél egy igazán 
különleges és sokrétű egyetemi 
közösséghez tartozni?

A Nemzeti Tudós Akadémia országos program fontos része a 
Semmelweis Egyetem és a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, 
melyek a legkiválóbb laboratóriumokban biztosítják a kutatói 
utánpótlás világszínvonalú képzését. Célunk, hogy az orvosbiológiai 
kutatások iránt elkötelezett hallgatókat már az első évfolyamtól 
kezdve aktívan segítsük tudományos érdeklődésük kibontakozásában 
és lehetővé tegyük számukra a legmagasabb szintű tudományos 
projektekbe való bekapcsolódást.

NEMZETI TUDÓS AKADÉMIA 



• komoly érdeklődésedet az 
orvosbiológiai/humán élettudományi 
kutatások iránt

• elhivatottságodat és kitartásodat a 
kutatói életforma irányába

• biztos angol nyelvtudásod (minimum 
középfokú – a továbbiakban még lesz 
lehetőséged nálunk fejleszteni)

ÉS HOGY  
MIT VÁRUNK 
CSERÉBE?

• folyamatos tudományos 
képzés, a legkiválóbb budapesti 
kutatók laboratóriumaiban 
történő kutatási lehetőség

• havi fix ösztöndíj
• angol nyelvi képzés
• kulturális-, közösségépítő- és 

 egészség megőrző programok

MIÉRT LEGYÉL  
SZENT-GYÖRGYI  
HALLGATÓ?

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



• évente legfeljebb 15 Szent-Györgyi 
(egyetemi) Hallgató kerül felvételre

• a képzési programba pályázat 
útján lehet bekerülni

• csak nappali tagozatos, aktív 
státuszú egyetemi hallgatók 
pályázhatnak, akik 
- a Semmelweis Egyetem ÁOK, FOK 
vagy GyTK karának I. vagy II. éves 
hallgatói, vagy 
- a Semmelweis Egyetem vagy 
a Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet aktív tudományos 
diákkörös hallgatói.

TUDNIVALÓK

Ha további kérdésed lenne, 
keress bennünket a  
se@edu-sci.org 
koki@edu-sci.org 
e-mail címeken!

Fotók: Bobkó Anna SZTE NKI, Roboz István, Semmelweis Egyetem fotótára, Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet fotótára


