
#: Fiatal gyógyszerész kategóriában pályázhat: az a gyógyszerész, aki a PhD disszertációját 

gyógyszer(észeti )tudományok területén 2018-ban vagy azt követően védte meg és kutatási 

területén (azóta is) kiemelkedő eredményeket ért el. 

*: Kötelezően megadandó adat! 

$: Egyéb (nem TDK jellegű) hazai vagy nemzetközi konferenciákon szereplés, illetve tudományos 

publikációk NEM ITT, hanem a publikációk között (ld. alább) adandók meg. TDK konferenciának 

számítanak az OTDK konferenciák, a magyarországi és határon túli képzőhelyek egyetemi TDK 

konferenciái, vagy „TDK-jellegű” konferenciái (pl. MOGyE tudományos ülésszak, SE Korányi Frigyes 

Tudományos Fórum). Megadás módja: konferencia megnevezése, részvétel/helyezés megnevezése, 

évszám. 

MEDICINA 2022 Pályázat kérdőíve 

FIATAL GYÓGYSZERÉSZ# kategóriában 

I. A pályázó adatai: 

  Név*:       

  E-mail cím*:      

  Telefonszám*:      

  Életkor* (év):      

  Munkahely*:      

  Munkahely címe*:     

  Beosztás*:      

  Munkakör (amennyiben a beosztásból nem egyértelmű):  

II. Graduális képzéssel kapcsolatos adatok: 

 Gyógyszerész diplomával kapcsolatos adatok: 

  Diplomaszerzés ideje* (év):    

  Diplomaszerzés helye*:     

  Diploma minősítése* (aláhúzandó): 

   summa cum laude 

   cum laude 

   rite 

 TDK munka: 

  helye* (intézet / tanszék):    

  időtartama* (kezdete [év, hónap] - vége [év, hónap]):  

  eredménye(i)* (TDK konferencia részvételek, helyezések, különdíjak
$

):    

        



*: Kötelezően megadandó adat! 

&: A tézisfüzet csatolását kérjük. 

III. Doktori képzés adatai: 

  Doktori Iskola megnevezése*:    

  PhD tanulmányok befejezésének éve*:   

  PhD fokozat megszerzésének éve*:   

  PhD disszertáció témája (címe)*&:   

IV. Díjak, kitüntetések: 

  Tudományos, szakmai, szakmai közéleti munkához kapcsolódó díjak és kitüntetések 

felsorolása a díj/kitüntetés pontos megnevezésével és az évszám megadásával. (Hallgatói, 

doktorandusz évei alatt kapott díjak, kitüntetések felsorolása is. Figyelem! TDK konferencián elért 

díjak feltüntetését NEM itt, hanem a fenti II. pont alatt kérjük!) 

V. Szakmai közéleti tevékenység: 

  Tudományos társaságban, (szakmához köthető) civil szervezetben tagságok, 

tevékenységek felsorolása, az adott társaság/szervezet nevének és a tagság/tevékenység kezdetének 

(esetleg végének) feltüntetésével. (Hallgatói, doktorandusz évek alatti tagságok/tevékenységek 

felsorolása is.) 

VI. Egyéb szakmai tevékenység: 

  Egészségüggyel/oktatással kapcsolatos tevékenységek, illetve egyéb (szakmai jellegű) 

segítő munkák felsorolása. (Hallgatói, doktorandusz évei alatt végzett tevékenységek felsorolása is.) 

 



*: Kötelezően megadandó adat! 

@: Intézményi könyvtár által hitelesített publikációs lista mellékelendő, amely struktúrájában a 

megadott táblázatot kell kövesse és a táblázatban feltüntetett adatokat alá kell támassza. 

(Amennyiben az intézményi könyvtár a fentiek szerinti struktúrában publikációs listát nem hitelesít, akkor más 

formátumú (pl. MTMT-ből exportált) hitelesített publikációs lista is benyújtható, azonban ilyenkor a hitelesített 

lista tartalmával azonos, de a fenti táblázatnak megfelelő struktúrájú „segédlista” benyújtása is szükséges – a 

pályázati elbírálás folyamatának megkönnyítése érdekében. Együttműködésüket előre is nagyon köszönjük!) 

€: Megosztott első szerzős közlemények is az „első szerzős” rubrikában tüntetendők fel. Minden 

egyéb szerzőség a „társszerzős” kategóriába írandó. Levelező szerzőség a következőképpen 

tüntetendő fel: a „sima” társszerzős közlemények száma után plusz jelet követően, pl. X + Y(L), ahol X 

a társszerzős közleményekből a NEM levelező szerzős, Y pedig a levelező szerzős közlemények 

darabszáma. Olyan közlemények, amelyeknél első szerzőség ÉS levelező szerzőség is egyidejűleg 

fennáll, az „első szerzős” rubrikában tüntetendők fel a fentivel analóg módon ( X + Y(L) ). 

§: „Benyújtott” státuszú közlemények, előadás/poszter absztraktok, stb. feltüntetését NEM kérjük! 

VII. Kutató munka eredményei: 

 Publikációk, prezentációk (kérjük, az alábbi táblázat – komplett – kitöltését!)*@: 

 

Publikáció 

és/vagy 

prezentáció 

típusa 

Publikáció és/vagy 

prezentáció 

médiumának rangja 

 

 

 

(Publikáció esetében a 

közlő folyóirat 

szakterületi besorolása, 

könyvfejezet, 

prezentáció esetében a 

szakkönyv, konferencia 

jellege) 

Szerzőség 

típusa€ 

Darabszám 

 

 

 

 

 

(Ahol nincs ilyen, 

az „N/A” jelölés 

feltüntetését 

kérjük) 

Publikációk 

státusza 

 

 

 

 

(Azaz ebből: 

M (megjelent), 

E (elfogadott, 

megjelenés 

alatti)
§

, pl. M: X 

(db), E: Y (db).) 

PUBLIKÁCIÓ 

esetében: 

(Legfrissebb 

elérhető) impakt 

faktorok 

 

(Egyesével a 

cikkekre, pl.: X + Y + 

Z…) 

közlemény 

D1 besorolású 

(külföldi kiadású 

szakfolyóiratban, 

idegen nyelven) 

első szerzős    

társszerzős    

közlemény 

Q1 besorolású 

(külföldi kiadású 

szakfolyóiratban, 

idegen nyelven) 

első szerzős    

társszerzős    

 



 

(Az előző oldali táblázat folytatása.) 

 

közlemény 

Q2 besorolású 

(külföldi kiadású 

szakfolyóiratban, 

idegen nyelven) 

első szerzős    

társszerzős    

közlemény 

Q3 besorolású 

(külföldi kiadású 

szakfolyóiratban, 

idegen nyelven) 

első szerzős    

társszerzős    

közlemény 

Q3 besorolású 

(magyar kiadású 

szakfolyóiratban, 

idegen nyelven) 

első szerzős    

társszerzős    

közlemény 

Q4 besorolású 

(külföldi kiadású 

szakfolyóiratban, 

idegen nyelven) 

első szerzős    

társszerzős    

közlemény 

Q4 besorolású 

(magyar kiadású 

szakfolyóiratban, 

idegen nyelven) 

első szerzős    

társszerzős    

közlemény 

Q4 besorolású 

(magyar kiadású 

szakfolyóiratban, 

magyar nyelven) 

első szerzős    

társszerzős    

közlemény 

(Q nem rangsorolt) 

nemzetközi 

folyóiratban (külföldi 

kiadású 

szakfolyóiratban, 

idegen nyelven) 

első szerzős    

társszerzős    

közlemény 

(Q nem rangsorolt) 

hazai folyóiratban 

(magyar kiadású 

szakfolyóiratban, 

idegen nyelven) 

első szerzős    

társszerzős    

közlemény 

(Q nem rangsorolt) 

hazai folyóiratban 

(magyar kiadású 

szakfolyóiratban, 

magyar nyelven) 

első szerzős    

társszerzős    



£: Nemzetközi konferenciának tekintjük azt a hazai, vagy külföldi rendezésű konferenciát, amelyen 

külföldi résztvevők is részt vettek, és az előadások egy számottevő része nem magyar nyelven 

hangzott el. 

¥: Hazai konferenciának tekintjük azt a hazai rendezésű konferenciát, amelyen külföldi résztvevők 

nem, vagy csak elvétve vettek részt és/vagy az előadások semekkora, vagy csak elhanyagolható része 

hangzott csak el nem magyar nyelven. 

(Az előző oldali táblázat folytatása.) 

 

könyvfejezet 

(külföldi kiadású 

szakkönyvben, idegen 

nyelven) 

első szerzős   Nem értelmezhető 

társszerzős   Nem értelmezhető 

(hazai kiadású 

szakkönyvben, idegen 

nyelven) 

első szerzős   Nem értelmezhető 

társszerzős   Nem értelmezhető 

(hazai kiadású 

szakkönyvben, 

magyar nyelven) 

első szerzős   Nem értelmezhető 

társszerzős   Nem értelmezhető 

előadás 
Nemzetközi

£
 

konferencia, 

megjelent idézhető 

absztrakttal 

első szerzős   Nem megadandó 

társszerzős   Nem megadandó 

poszter 
első szerzős   Nem megadandó 

társszerzős   Nem megadandó 

előadás 
Nemzetközi

£
 

konferencia, 

megjelent idézhető 

absztrakt NÉLKÜL 

első szerzős  
Nem 

értelmezhető 
Nem értelmezhető 

társszerzős  
Nem 

értelmezhető 
Nem értelmezhető 

poszter 

első szerzős  
Nem 

értelmezhető 
Nem értelmezhető 

társszerzős  
Nem 

értelmezhető 
Nem értelmezhető 

előadás Hazai
¥
 konferencia, 

megjelent idézhető 

absztrakttal 

első szerzős   Nem megadandó 

társszerzős   Nem megadandó 

poszter 
első szerzős   Nem megadandó 

társszerzős   Nem megadandó 

előadás 

Hazai
¥
 konferencia, 

megjelent idézhető 

absztrakt NÉLKÜL 

első szerzős 
 Nem 

értelmezhető 
Nem értelmezhető 

társszerzős 
 Nem 

értelmezhető 
Nem értelmezhető 

poszter 

első szerzős 
 Nem 

értelmezhető 
Nem értelmezhető 

társszerzős 
 Nem 

értelmezhető 
Nem értelmezhető 

 


