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2016 szeptemberétől a Semmelweis Egyetem Klinikai 

Orvostudományok Doktori Iskola, 16. Bőrgyógyászat és venerológia 

programjának vagyok doktorandusza, témavezetőm Prof. Dr. Wikonkál 

Norbert. Korábbi közéleti munkáim: 2010-2016-ig SE ÁOK HÖK választmányi 

tag, az Oktatási, Kulturális, Informatikai és Marketing Bizottságok tagja 

voltam. 2010-től aktív tagja voltam a BOE reproduktív egészségügyi 

szekciójának, 2013-2014 tanévben reproduktív elnökhelyettesi tisztséget 

töltöttem be. A 2014-2015 tanévben a Magyar Orvostanhallgatók 

Szövetsége országos reproduktív egészségügyi koordinátori munkáját láttam el.  

Terveim a DÖK-ben: szeretném elősegíteni új kurzusok létrejöttét, és az eddigiek átalakítását a 

doktoranduszok igényeinek megfelelően, hangsúlyt fektetve a különböző gyakorlati ismeretekre, 

amelyek a kutató munka során hasznunkra válhatnak. Fontos lenne, ha a tudományos munka különböző 

fortélyaihoz is minél több olyan ismeretet kapnának a hallgatók, amivel könnyebbé válik a publikációs 

követelmények teljesítése. Szeretném a hallgatók számára átláthatóbbá tenni a doktori képzés 

folyamatát és folyamatos tájékoztatást adni a különböző külföldi konferencia és részképzés 

lehetőségekről. A Neptun rendszerrel és egyéb adminisztrációs problémákkal kapcsolatban is fontosnak 

tartom a hallgatók képviseletét. Itt kiemelném azt, hogy a leckekönyv megszüntetése csökkentené a 

doktoranduszok adminisztrációs terheit. Szükség volna annak rendezésére is, hogy a doktoranduszok 

oktatási feladataikért megfelelő díjazásban részesüljenek.  

Előnyös lenne, ha már van lehetőség nyelvtanulásra, ha ezeket a kurzusokat a doktoranduszok 

igényeinek figyelembe vételével is szerveznék, kiemelve a publikációkhoz szükséges szakmai angol 

nyelvet, valamint azon országok nyelveit, ahova gyakran utaznak szakmai útra a doktoranduszok (német, 

francia, olasz). Így külön kurzusok hasznosak lehetnének a tudományos nyelvezet és publikációkban 

előforduló szókapcsolatok, kifejezések megismertetésére. A sportolási lehetőségek is jó lenne, ha minél 

szélesebb körben lennének elérhetőek a doktoranduszok számára, pl. meghatározott időben, amikor 

szabad a sportpálya bármely része, lehetne rendszeres közösségi sportolási alkalmakat szervezni. Ehhez 

hasonlóan minél több olyan program is fontos lenne, amin szívesen részt vesznek a hallgatók, így erősítve 

a közösséget, és elősegítve hogy az egyes hallgatók ne érezzék magukat elvszigetelve a többi 

doktorandusztól a saját intézetükben a képzés során. Fontos lenne a különböző külföldi konferencia 

lehetőségek megfelelő időben történő meghirdetése is, mivel ezek sokszor csak az absztrakt leadási 

határidő után kerülnek fel a honlapra. Szeretném, ha a DÖK-höz minden hallgató szívesen fordulna, 

tudva, hogy a DÖK elő fogja segíteni a problémája megoldását. 
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