A Magyar Dermatológiai Társulat 2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a 2022. évi EADV KONGRESSZUSON VALÓ SZEMÉLYES RÉSZVÉTEL
TÁMOGATÁSÁRA
A Lilly Hungária Kft. ösztöndíjat alapított a 2022-es évre a dermatológia-kozmetológia-venerológia területén
dolgozó szakorvosok, szakorvos-jelöltek, rezidensek, PhD hallgatók, postdoc és kutatók részére. Ezen összeg
felhasználására a Magyar Dermatológiai Társulat pályázatot hirdet. A pályázat keretében a 2022.09.07-10. között
megrendezésre kerülő EADV Kongresszuson való aktív személyes részvételhez lehet (rész)támogatást igényelni.
Pályázni lehet: a kongresszusi regisztrációs díj költségének támogatására.(személyes részvétellel), és/vagy szállás
költség támogatására az MDT által megbízott utazási iroda koordinálásával (az űrlapon legördülő menüből kell
választani.) - a rendelkezésre álló keret erejéig.
A pályázat benyújtása: online kitöltött támogatást-igénylő kérelem, amelynek űrlapja az MDT honlapján elérhető
(Szakmai/ Pályázatok/ Aktuális pályázatok/ EADV kongresszusi személyes részvétel 2022)
Az űrlapot csak online kell kitölteni. A felhívás utolsó pontjában (*) felsorolt mellékleteket csak akkor kell
beküldeni emailben, ha a Bíráló Bizottság külön kéri.
A pályázat feltételei:
- bőrgyógyász szakorvos vagy olyan rezidens, aki jelenleg bőrgyógyászati szakirányú szakképesítésben vesz részt,
vagy munkájának jelentős részében aktívan dermatológiai betegeket kezel
- vagy PhD hallgató, aki bőrgyógyászati témájú képzésben vesz részt
- vagy dermatológiai témájú PhD végzettséggel rendelkező kutató
- a Pályázó MDT tag: hátralékmentes MDT tagdíjbefizetés 2022-re és visszamenőleg
- és jelenleg Magyarországon praktizál vagy kutat.
- érvényes EADV tagság 2022. évre, vagy folyamatban lévő befizetési igazolás
- angol nyelvű tudományos vitákat képes megérteni és követni
- nyilatkozat elfogadása az aktív részvételről és lemondás feltételeiről
Az elbírálás szempontjai:
- a Pályázó szakmai és publikációs tevékenysége
- a Pályázó Magyar Bőrgyógyászati és Dermatológiai Szemlében megjelent publikációi (a 2019-2021-ben
megjelent, vagy 2022-es közlésre elfogadott, első szerzős cikk előnyt jelent)
- nem feltétel, de előnyt jelent a Konferencián való aktív szereplés formája (meghívott előadás / előadás /
poszter / első- vagy utolsó szerzőség ezek valamelyikében, szekcióelnök)
- nem feltétel, de előnyt jelent benyújtott absztrakt és/vagy szekcióelnöki felkérés (igazolás szükséges mindkét
esetben)
A támogatás-igénylő űrlap mellékletei: *Az alábbi mellékleteket csak akkor kell beküldeni emailben az
mdtszeged@gmail.com címre, ha a Bíráló Bizottság külön kéri.
- a Pályázó friss, angol nyelvű rövid, egy oldalas szakmai önéletrajza,
- folyamatban lévő befizetési igazolás EADV tagdíj befizetésről 2022. évre, ha új tagként idén regisztrált az EADVhez. (Aki már rendelkezik EADV tagsági számmal, annak elegendő azt az online űrlapban feltüntetni)
- publikációinak és előadásainak listája,
- nem feltétel, de előnyt jelent a bejelentett előadás/poszter absztraktja, az elfogadásáról szóló igazolás (ha
rendelkezésre áll a pályázás idején), vagy a szekcióelnökségről igazolás az EADV kongresszus szervezőitől
A pályázati űrlap végén található egy nyilatkozat, melyben a Pályázó vállalja, hogy amennyiben elnyeri az
ösztöndíjat, akkor annak teljes időtartamában aktívan részt vesz (személyesen). Abban az esetben, ha a nyertes
pályázó bármilyen okból lemond az ösztöndíjról, azt az adott konferencia kedvezményes regisztrációjának időpontja
előtt 1 héttel teheti meg. Határidőn túl történő lemondás esetében vállalja az ebből fakadó pluszköltségek
megtérítését.
A pályázatokat az MDT Pályázatok és díjak Operatív Team részére lehet beküldeni: az online pályázati űrlap
kitöltésével.
Beadási határidő: 2022. május 13-ig. (online űrlap beküldése). Az elbírálás határideje: 2022. május 18.
A pályázatokat az MDT Vezetőség megbízásából, az MDT Pályázatok és díjak operatív team által felkért Bíráló
Bizottság bírálja el. A pályázat eredményéről e-mailben értesítjük a pályázókat.
Pályázati támogatásként olyan regisztrációs és/vagy szállás díj számolható el, amelyet más támogatás terhére még
nem számolták el. A nyertes Pályázók számára a regisztráció és/vagy utazás (repülőjegy vásárlás) teljes körű
ügyintézését az MDT vállalja.

