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RÉSZLETES INFORMÁCIÓK

Az elmúlt évekhez hasonlóan interaktív poszterprezentációs versenyt
hirdetünk. Minden versenyző egy három perces prezentációt tart, melynek
célja kizárólag a figyelemfelkeltés, bevezetés, nem pedig a tudományos
munka minden részletének kifejtése. Az összes előadás meghallgatása
után kerül sor a diszkusszióra a nyomtatott posztereknél. Itt mindenki
lehetőséget kap a tudományos munka módszereinek, eredményeinek
részletekbe menő ismertetésére és a zsűri kérdéseinek megválaszolására.
A versenyzők munkájának értékelése a prezentáció és a poszternél történő
diszkusszió alapján történik. 

IDŐPONT: 2022. MÁRCIUS 24-25.
 

HELYSZÍN: SEMMELWEIS EGYETEM KORÁNYI FRIGYES SZAKKOLLÉGIUM,
1074 BUDAPEST, HÁRSFA UTCA 59/B

 
ABSZTRAKTLEADÁSI HATÁRIDŐ: 2022. JANUÁR 16.

 
REGISZTRÁCIÓS ÍV ÉS ABSZTRAKTFELTÖLTÉS:

semmelweis.hu/szakkollegium/kftf
 

AZ ELŐADÁSOK FELÉPÍTÉSE:



Klinikai kardiológia és angiológia
Gyógyszerfejlesztés, biometodika, biológiai modellek, future medicine
Molekuláris onkológia, jelátvitel és szubcelluláris folyamatok
Belgyógyászat, konzervatív orvostudomány
Csecsemő- és gyermekkori megbetegedések, neonatológia
Klinikai onkológia és onkodiagnosztika
Kísérletes kardiológia és angiológia
Transzlációs medicina és diagnosztika
Klinikai pulmonológia és COVID
Kísérletes és klinikai immunológia, mikrobiológia, genetika
Neurodegeneratív megbetegedések, ideg- és viselkedéstudományok
Operatív medicina

SZEKCIÓK:

TARTALMI ÉS FORMAI KRITÉRIUMOK:

Nyelv: magyar
Cím: maximum 150 karakter(szóközökkel)
Az absztraktnak tartalmaznia kell: célkitűzés, alkalmazott módszerek,
kapott eredmények, illetve az azokból levonható következtetések
Paragrafusok hossza: összesen maximum 2300 karakter (szóközökkel)
Az egyes bekezdések címezése nem elvárás

ABSZTRAKT:



Kulcsszavak: a kutatómunkához köthető, magyar nyelvű kulcsszavak
megadása kötelező. Számuk maximum 5 lehet, forrásuk a MeSH
gyűjtemény (https://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html).
Anyagi források: a kutatáshoz használt ösztöndíjak, támogatások
megjelölése kötelező.
Etikai engedély kötelező, amennyiben a kutatáshoz humán alanyok (ill.
sejtjeik, szöveteik) vagy kísérleti állatok (ill. sejtjeik, szöveteik)
felhasználása szükséges, továbbá ha betegek adatainak prospektív
vagy retrospektív gyűjtése a kutatás részét képezi. Megadandó:
engedély dátuma és száma, az engedélyező intézmény. 

A1-es szabványnak (594 mm széles, 841 mm magas) megfelelő, álló
tájolású.

POSZTER:

A FORMAI KÖVETELMÉNYEK BE NEM TARTÁSA KIZÁRÁST VON MAGA
UTÁN. AZ ABSZTRAKTOK ELBÍRÁLÁSAKOR A BIZOTTSÁG FENNTARTJA A
JOGOT, HOGY AZ ÁLTALA NEM MEGFELELŐNEK ÍTÉLT ELŐADÁS-
KIVONATOKAT VISSZAUTASÍTSA. FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY A
SZEKCIÓK BESOROLÁSÁNÁL VÁLTOZTATÁSOKKAL ÉLHETÜNK!

RÉSZVÉTELI DÍJ ÉS DÍJAZÁS:

Regisztrációs díj 5000 Ft, ami a helyszínen készpénzben fizetendő. 
A bírálóbizottságok vezetésére nemzetközileg is elismert
szaktekintélyeket kérünk fel. A legjobb előadók szponzoraink által
felajánlott értékes díjakban részesülnek, esetenként különdíj kiadására
is számítani lehet.



DÍSZELŐADÁS ÉS BORKÓSTOLÓ

A Fórum első estéjén (2022. március 24.) várhatóan 17 órai kezdettel
díszelőadást, majd borászati előadással egybekötött élőzenés borkóstolót
rendezünk. Az est folyamán meghívott vendégeink orvosi/ kutatói
életpályájukról rövid előadásokat tartanak. A rendezvényen való
részvételülre feltétlenül számítunk! Jelentkezni a regisztrációs íven lehet. A
borkóstolón való részvétel díja: 3000 Ft.

TOVÁBBI KÉRDÉSEIKKEL KÉRJÜK KERESSÉK A FŐSZERVEZŐT!
 

DABASI-HALÁSZ ZSIGMOND
Telefon: +36 20 482 3242

E-mail: koranyi.szakkollegium@semmelweis-univ.hu


