
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 KEDVES DOKTORANDUSZOK, DOKTORJELÖLTEK! 

 

2017-ben diplomáztam a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán. Ezt követően kezdtem 

el Ph.D. tanulmányaimat a Rácz Károly Doktori Iskolában. Az eddigiek során sikeresen 

teljesítettem komplex vizsgámat és első szerzős cikkem is publikációra került.  Az első két évben 

az aktív kutatói és klinikai munkából adódóan nem volt lehetőségem részt venni a DÖK 

választmány munkájában. Teljesítve a Ph.D. képzés főbb pontjait, immár tevékeny tagként fogok 

tudni részt venni a Ph.D.-s hallgatói élet színvonalának emelésében.   

A fogorvosi képzésem során HÖK-ösként aktív tagja voltam a Külügyi munkacsoportnak, a 

Tanulmányi és Vizsgabizottságnak és részt vettem a Küldöttgyűlésben is. Ezen tevékenységeim 

során rengeteg olyan helyzetbe kerültem, ahol meggyőzően és tényszerűen, de mégis tömören 

kellett képviseljem hallgató társaimat. Ezek a tapasztalatok nagyszerű lehetőséget adtak 

számomra, hogy előadásmódomat, kommunikációs és vitakészségeimet magas szintre fejlesszem. 

Ezen túlmenően, jelenleg is tagja vagyok a Tudományos Diákköri Tanácsnak, melyben rengeteg 

eseményszervezési és kivitelezési tapasztalatra tettem szert. Úgy gondolom, hogy DÖK-ösként a 

megszerzett tudásomat hasznosítani tudom a Ph.D.-s közösség javára is.  
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Az elmúlt két évben volt lehetőségem megtapasztalni a Ph.D.-s képzés pozitívumait és 

negatívumait. Ezért úgy gondolom, hogy reális képem van a doktorandusz képzés jelenlegi 

helyzetéről.  

A DÖK tagjaként azon fogok dolgozni, hogy: 

• a Ph.D. képzésben lévő hallgatók és a DÖK-ös képviselők között közvetlenebb legyen a 

kommunikáció és a segítségnyújtás. Támogatni fogom a rendszeres fórumok szervezését, 

ahol a hallgatók azonnali segítséget kaphatnak és elmondhatják véleményüket. Továbbá 

fontosnak tartom, hogy legyen, egy a DÖK által működtetett hivatalos interaktív online 

felület, ahol a doktoranduszok tájékozódhatnak az aktuális egyetemi és külföldi 

programokról, eseményekről. 

• Kezdeményezni fogom a rendszeres és publikus beszámolók készítését a képviselők 

részéről, ugyanis az elmúlt két évben nem találkoztam olyan beszámolóval mely 

összegezné a DÖK eddigi érdemi munkáját és tevékenységeit.  

• Az egyetem nagyobb mértékű támogatást nyújtson a hazai és nemzetközi konferenciákon 

való részt vételekhez. Legyenek átlátható táblázatok az egyes hazai, és nemzetközi 

konferenciákról, illetve hasonló módon az összes megpályázható pénzügyi támogatásról 

is. 

• A széleslátókörű szakmai és magánéleti fejlődés érdekében a Ph.D. képzés keretein belül 

legyenek olyan informális események is, ahol a doktoranduszok, doktorjelöltek 

találkozhatnak egymással és külföldi társaikkal, hogy megoszthassák tapasztalataikat.  

Továbbá az ilyen programok nagyban segíthetik a multidiszciplináris kutatócsoportok 

létrejöttét, és az egyetem nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséhez is hozzájárulhatnak.  

• Egy mentori hálózat kerüljön kiépítésre, hogy a kutatásuk elején lévő doktoranduszok 

könnyedén vehessék a Ph.D. képzés kezdeti kihívásait.   

 

Ha fontosnak tartod az általam képviselt értékeket és szeretnéd, hogy a Ph.D. képzés arculata is 

ilyen irányba változzon, akkor szavazz rám!  

 

  


