
 
KIEGÉSZÍTÉS  

az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) ösztöndíját a 2021/2022. tanévre elnyert, a 
Semmelweis Egyetem graduális képzésében részt vevő hallgatók teendőivel kapcsolatban 

A pályázati kutatási tervben megjelölt munkát bemutató előadások a XXVI. Korányi Frigyes 
Tudományos Fórum (KFTF) keretein belül hangzanak el. Az előadás megtartásával kapcsolatban az 
ösztöndíjas az alábbi lehetőségek közül választhat: 

1. Amennyiben az ÚNKP keretein belül végzett tudományos munkája besorolható a KFTF 
meghirdetett szekcióinak valamelyikébe, előadását zsűri előtt tartja meg, a kiválasztott 
szekcióban. 

a. Ha azt szeretné, hogy előadását versenyszerűen értékelje a zsűri, akkor ez 
megtörténik. 

b. Ha azt szeretné, hogy előadása csak beszámoló legyen, akkor a zsűri az Ön 
munkáját nem értékeli, pusztán meghallgatja a hallgatóság. Felhívjuk figyelmét, 
hogy a KFTF egy adott szekciójában egy hallgató csak egy előadást tarthat 
versenyszerűen. Ha az ÚNKP-ösztöndíjas a pályamunkáján kívül be kívánja 
mutatni ugyanabban a szekcióban egy másik munkáját is, akkor ez csak úgy 
lehetséges, ha ÚNKP-pályamunkájának értékelését nem kéri. 

2. Amennyiben az ÚNKP keretein belül végzett tudományos munkája nem sorolható be a 
KFTF egyetlen meghirdetett szekciójába sem, Önnek lehetősége van 2022. március 25-én, 
pénteken a Szakkollégiumban szekciótól függetlenül kiállítani poszterét. 

A fentieknek megfelelően a jelentkezés módja: 
1. Amennyiben előadását versenyszerűen szeretné megtartani, legyen szíves jelentkezni a 

Szakkollégium honlapján elérhető regisztrációs felületen és itt töltse fel az absztraktját is 
(http://semmelweis.hu/szakkollegium/kftf). Így a Fórum hivatalos versenyzője lesz, és ezzel 
az ÚNKP beszámolási kötelezettségét is teljesíti. Jelentkezési határidő: 2022. január 16. 
23:59. 

2. Amennyiben pályamunkáját csak előadná, és a versenyben nem venne részt, vagy nincs az 
Ön s zámára megfe l e lő s z ekc ió , ab sz t r ak t j á t kü lön ke l l e l kü lden i e a 
koranyi.szakkollegium@semmelweis-univ.hu e-mail címre. Itt kérjük jelezni, hogy 
versenyszerűen nem kíván megmérettetni. Ebben az esetben Önnek lehetősége van eldönteni 
– amennyiben van az Ön számára megfelelő szekció -, hogy szeretné-e szóban ismertetni 
munkája főbb vonásait (3 perces időkeret a versenyzőkkel megegyező módon) vagy ezzel a 
lehetőséggel nem kíván élni, kizárólag a versenyszabályzatnak megfelelően elkészített 
poszterét prezentálja, továbbá poszter diszkusszió keretében válaszolja meg a zsűri kérdéseit. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Fórum hivatalos absztraktfüzetében az ÚNKP-ösztöndíjasok 
bármilyen formában elhangzó beszámoló előadásainak kivonatai is megjelennek. 
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