
1 
 

A Magyar Dermatológiai Társulat 

2019. évi 49. ESDR KONGRESSZUSON VALÓ RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

 

A Magyar Dermatológiai Társulat Vezetősége támogatja a bőrgyógyász szakorvosok, 

rezidensek, szakorvosjelöltek és PhD. hallgatók, kutatók számára a 2019.09.18-21. 

(Bordeaux, Franciaország) között megrendezésre kerülő 49. ESDR Konferencián való 

részvételt. http://www.esdr.org/49th-annual-esdr-meeting (European Society for Dermatological Research) 

 

Pályázni lehet: a kongresszusi regisztrációs díj költségének támogatására  

 

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

 

- Online kitöltött támogatást-igénylő kérelem, amelynek űrlapja a Magyar Dermatológiai 

Társulat honlapján elérhető (Szakmai/ Pályázatok, ösztöndíjak / Aktuális pályázatok/ ESDR 

kongresszus 2019. >> 

 

- A támogatás-igénylő űrlap mellékletei:  

- kísérőlevél, amely tartalmazza az alábbiakat: Pályázó neve, email és telefonos 

elérhetősége, munkahelye  

- a Pályázó friss, magyar vagy angol nyelvű szakmai önéletrajza,  

- publikációinak 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 

 

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 2019-re és visszamenőleg 

 - és jelenleg Magyarországon praktizál vagy kutat. 

- nem feltétel, de előnyt jelent benyújtott absztrakt és/vagy szekcióelnöki felkérés (igazolás 

szükséges mindkét esetben) 

 - érvényes ESDR tagság 2019. évre 

- angol nyelvű tudományos vitákat képes megérteni és követni 

  

Az elbírálás szempontjai:   

- a Pályázó szakmai és publikációs tevékenysége 

- a Pályázó Magyar Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemlében megjelent publikációi 

(a 2016-2018-ban megjelent, vagy 2019-es közlésre elfogadott, első szerzős cikk 

előnyt jelent) 

- nem feltétel, de előnyt jelent a konferencián való aktív szereplés formája (meghívott 

előadás / előadás / poszter / első szerzőség ezek valamelyikében, szekcióelnök) 

 

A pályázatokat Dr. Baltás Eszter, az MDT főtitkára részére lehet beküldeni, emailben: az 

online pályázati űrlap kitöltése után a csatolandó mellékletekkel együtt. 

E-mail cím: mdtfotitkar@gmail.com  

 

Beadási határidő: 2019. április 30. 

http://www.esdr.org/49th-annual-esdr-meeting
https://forms.gle/4rKrz93hAGjbBgop8
https://forms.gle/4rKrz93hAGjbBgop8
mailto:mdtfotitkar@gmail.com
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Az elbírálás határideje: 2019. június 5. 

A pályázatokat az MDT Vezetőség által felkért Bíráló Bizottság bírálja el. A pályázat 

eredményéről e-mailben értesítjük a pályázókat. A nyertes Pályázók számára a regisztráció 

és/vagy szállás teljes körű ügyintézését az MDT vállalja.  

 

Pályázati támogatásként olyan kongresszusi regisztrációs díj számolható el, amelyet más 

támogatás terhére még nem számolták el. A csoportos kongresszusi regisztrációt a nyertes 

pályázók adatai alapján az MDT fogja végezni. 

 

 


