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Interjú 
Papp István HÖK elnökkel 2. oldal 

Központi gyakornoki 
és pályakezdő orvosi állások 
az egyetemen 7. oldal 

Túl nagy az „orvosperek" 
publicitása!? 13. oldal 

Medikus Kupa '94 21. oldal 

Az idén még nem buktató jellegű az írásbeli teszt!! 
Az idei végzősök számára kardinális kérdés volt: buktató jellegű lesz-e már az idén is a záróvizsga 

írásbeli tesztje avagy sem? Az alábbi jegyzőkönyvből úgy tűnik, hogy ez a „szerencse" majd csak az 
1995-ben végzőket tiszteli meg először, ezért elsősorban nekik és az alattuk járóknak érdemes 
végigböngészni az alábbi határozati pontokat. 

HA TÁROZA TI JEGYZŐKÖNYV 
(Készült az E F Z B 1994. 04. 14-én a N M 805.tanácskozó termében tartott ülésén) 

1. Az elmúlt évek során kialakított gyakorlatnak megfelelően kell technikailag lebonyolítani az 1994. 
évben esedékes írásbeli teszt záróvizsgákat (Egyhangúan megszavazva) 

2. Az 1994. évi írásbeli teszt záróvizsgák anyaga a megjelentetett tesztkérdés-gyűjtemény könyvek 
alapján készül és a Minimum Pass Level (MPL) értéke egységesen mindhárom szak esetében 65% 
teljesítmény lesz, mely értékét az elkövetkezendő években fel kell emelni 75% körüli értékre. 
(Egyhangúan megszavazva) 

3. Az ötös osztályzási rendszemek megfelelően lineárisan kell felosztani a MPL feletti tartományt az 
írásbeli teszt záróvizsgák értékeléséhez. (Egyhangúan megszavazva) 

4. Első alkalommal az 1995. évben esedékes írásbeli teszt záróvizsgák során az összes tesztkérdés 5 -
10%-át fogják képezni az ún. jelölt, azaz „halálfejes" kérdések. (Egyhangúan megszavazva) 

A jelölt kérdések közül már egyetlen egy kérdés helytelen megoldása az írásbeli teszt záróvizsga 
elégtelen minősítését vonja maga után. (Ellenszavazat nélkül megszavazva, öt tartózkodás mellett) 

5. Az 1994. évi írásbeli teszt záróvizsgák kérdései a tesztfüzetekben folyamatos sorszámozásúak 
lesznek. A megoldókulccsal egyetemben a tesztfüzetekben lévő kérdések sorszámának megfelelően 
közöljük a tesztkérdés-gyűjtemény könyvben található betű és számjelzést. (Túlnyomó szótöbbséggel 
- két ellenszavazat és két tartózkodás mellett megszavazva.) 

6. Elvileg minden lehetőség adott, hogy a közeljövőben meg lehessen valósítani az írásbeli teszt 
záróvizsgák számítógépes lebonyolítását. Ennek érdekében a négy orvostudományi egyetemnek 
közösen kell megteremtenie a pénzügyi feltételeket, melyhez kiváló lehetőséget nyújt egy közös 
FEFA pályázat benyújtása, melyet az EFZB egyhangúlag megszavaz és megbízza az EFZB elnökét, 
hogy vegye fel az egyetemek rektoraival a kapcsolatot és indítsa meg egy FEFA pályázat 
kidolgozását és benyújtását. (Egyhangúlag megszavazva) 

7. Az EFZB úgy foglalt álást, hogy - a korábbi terveknek, illetve koncepciónak megfelelően - sürgősen 
meg kell kezdeni mindazon klinikai tantárgyak anyagának a tesztkérdésekben való feldolgozását, 
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melyek nem szerepelnek a megjelentetett záróvizsga tesztkérdés-gyűjtemények anyagában, hogy 
megfeleld idő álljon rendelkezésre az 1996/97-ben történő kiadásához (Egyhangúlag megszavazva)

8. A korábbi terveknek megfelelően az 1996/97. tanévben kellene megjelentetni ugyancsak mindazon 
elméleti diszciplínák anyagának tesztkérdéseit, amelyek az orvos, fogorvos és gyógyszerészszakmák 
gyakorlásához alapvetően fontosak. (Egyhangúlag megszavazva)

9. Az egyetemek érintett tanszékeivel történő előzetes konzultáció alapján záróvizsga tesztkérdés
gyűjtemények anyagából diszciplináris gyakorló teszt füzetek összeállítását szorgalmazza az EFZB 
szigorlatok/kollokviumok belépőjeként alkalmazva, azon célból, hogy tesztelni lehessen a 
tesztkérdéseket. (Egyhangúan megszavazva, egy tartózkodás mellett)

10. A napirendnek megfelelően végül abban hozott határozatot az EFZB, hogy rövidesen ki kell dolgozni 
egy Záróvizsga Szabályzat tervezetet, mely mellékletét fogja képezni a Képesítési Követelményeknek. 
(Egyhangúlag megszavazva)

Dr. Zoltán Örs Tamás 
egyetemi tanár 
EFZB elnöke

„Szigorodhat a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat?!”

-  Papp István HŐK elnökkel beszélgettünk -
Az utóbbi időben a különböző egyetemi fóru

mok széles körben foglalkoznak egyetemi szabály
zatok megújításával, megreformálásával. Többek 
között a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat; az Ok
tatói Véleményezés; a Kollégiumi Szabályzat van 
most terítéken, de hamarosan „nagyító” alá kerül 
az Egyetemi Statútum is.

Nyugodtan állíthatjuk, hogy ezek a szabályza
tok legalább annyira érdeklik és érintik a hallga
tókat, mint az egyetemen dolgozókat. Ezért nem 
véletlen, hogy éppen most -  az új Egyetemi Ta
nácstagok megválasztása és a Küldöttközgyűlés 
előtt -  kérdeztük meg a Hallgatói önkormányzat 
elnökét, PAPP ISTVÁNT arról, milyen véleményt 
képviselnek a hallgatók ezekben a jelentős kérdé
sekben.

-  Kezdjük talán a Tanulmányi és Vizsgasza
bályzattal. (Későbbiekben: TVSZ). Milyen téren 
szeretnének a hallgatók változtatást, hol vannak 
az ütközési pontok, illetve melyek a szabályzat 
azon részei, aminek megtartása mellett szállnak 
síkra?

-  A hallgatók a még érvényben lévő jelenlegi 
szabályzathoz képest lényeges változtatást nem akar
nak. Ezt alátámasztja az a kérdőív is, amit a csoport
vezetőkön keresztül valamennyi csoporthoz eljuttat
tunk és az állásfoglalásukat kértük, (A kérdőívet 
mellékelve olvashatják -  szerk.) főleg az előadások 
kötelezővé tételéről, a demonstráció buktató jellegé

ről, a klinikai és elméleti vizsgák mikéntjéről vala
mint arról, hogy szerintük hány elégtelen osztályzat 
gyűjthető be a tanulmányi időszak első félévében. 
Ezzel körülbelül el is árultam, hogy szerintünk me
lyek a most készülő TVSZ-tervezet főbb gócpontjai.

Részleteiben a következőkről van szó. Az oktatói 
gárda nagyobb részt az előadások kötelezőségét sze
retné visszaállítani, ami mellett a legfőbb érv, hogy 
nagyon kellemetlen 5-6 fős „évfolyamok” előtt elő
adást tartani. Nem beszélve arról, ha neves külföldi 
szakembert hív meg a tanszék. Ebből a szemszögből 
nézve igazuk is van, de érdemes azon is elgondol
kodni, hogy az előadások kötelezőségének visszaállí
tása emeli-e az oktatás színvonalát?! Meggyőződé
sem, hogy nem! Én maximálisan annak vagyok a hí
ve, hogy a hallgatók járjanak előadásra, de ezt nem 
kötelezővé tétellel kellene elérni, hanem az előadá
sok színvonalának emelésével; a vizsgákon a leadott 
anyag nagyobb mérvű számonkérésével; tehát pozi
tív visszacsatolással kellene elérni, hogy a hallgatók 
belássák: saját érdekük bejárni előadásra. Onnantól 
kezdve, ha egy diák maga választja meg, hogy az 
adott tárgyon belül melyik oktatónál hallgatja az 
anyagot -  vagyis megvalósul a szabad tanárválasztás 
- ,  az előadások kötelező/nem kőtelező volta 
érvényét veszti. Azonban e pillanatban mindez még 
csak álom.

-  Egy éve, mikor erről a témáról beszélgettem 
oktatókkal, állandóan előjött: mégis mi alapján 
tuúja azt eldönteni egy hallgató, hogy milyen az
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előadás szakmai színvonala, ha még csak ott sincs 
és ennek következtében a szakmai részről is csak 
meglehetősen szerény ismeretei lehetnek?

-  A kérdés azt sugallja, hogy amíg az oktatóink
hoz hasonló tudisszintet nem értük el, nemigen szól
hatunk bele a szakmai oldalba. Ha eljutunk addig, 
hogy csak azok oktassanak, akinek a szakmai isme
rete mellett jó  előadókészsége is van; ha a klinikai 
tárgynál nemcsak száraz „elő-adás”, hanem betegbe
mutatás is történik vagy nemcsak az írásvetítőn kive
tített vázlat szó szerinti visszaadását hallgathatjuk -  
akkor már történt előrelépés.

Bár hozzá kell tennem, hogy az utóbbi egy-más- 
fél évben történt némi pozitív változás,s itt főként az 
üjonnan kinevezett professzorok egy részére gon
dolok.

A demonstráció buktató jellegének visszaállítása 
már más megítélés alá tartozik, ebben a kérdésben 
ugyanis a hallgatóság sincs egységes állásponton. 
Van egy réteg, akik egyértelműen a visszaállítás 
mellett szavaznának és a legfőbb érvük a demonstrá
ció segítő jellege, hisz ezzel a hallgató rá van kény
szerítve, hogy az adott anyagot vizsgáig mélységé
ben átvegye.

Akik a demonstrációt egyfajta szűrőnek tekintik, 
azok úgy vélik, hogy azoknál a tárgyaknál, ahol a 
félév nem zárul kollokviummal vagy szigorlattal, ott 
valóban buktató jellegű kell, hogy legyen. Azonban, 
ahol vizsgakötelezettség van, ott nem a demonstrá
ciónak kell betöltenie azt a szerepet, hogy eldöntsük, 
a hallgató elsajátította-e az adott anyagot vagy sem. 
Ez az utóbbi csoport az, aki egyértelműen a még ér
vényben lévő TVSZ demóra vonatkozó szabályzatát 
szeretné továbbra is érvényesíteni.

Valahol mindkét csoportnak igaza van, de ami 
miatt összegyetemi szinten mégis többet veszíthetünk 
azzal, ha visszaáll a demonstráció buktató jellege az 
az, hogy nem szabad elfelejtkezni arról, miszerint 
van az egyetemen néhány tanszék, ahol annak idején 
sportot űztek -  és sajnos még most is -  abból, hogy 
minél kevesebben feleljenek meg a követelmények
nek. Azt hiszem, teljesen egyértelmű, hogy az a sza
bályzat nem jó, ami megengedi a „kiskirályok” tün
döklését.

A harmadik nagy problémacsoport, a vizsgáztatás 
kérdésének módja. Személy szerint azon az álláspon
ton vagyok, hogy amennyiben közelíteni akarunk a 
nyugati egyetemi oktatáshoz, akkor a gyakorlati kép
zést erőteljesen javítani kell, el kell jutni odáig -  itt 
főleg az AOK-ra gondolok - ,  hogy valamennyi kli
nikai tárgyból gyakorlati vizsga legyen.

A legutóbbi hallgatói Küldöttgyűlésen többen is 
ezt az álláspontot képviselték, azonban, hogy ez a 
gyakorlati vizsga egyben buktató jellegű is legyen, 
azt csak megfelelő garanciák beépítésével szabad 
végrehajtani. Egyrészt egyértelműen legyen lefektet-
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ve, hogy mit, milyen mértékben és kinek kell oktat
ni. Másrészt célszerű lenne, ha adjunktusi szint alatt 
nem vizsgáztathatnának az oktatók gyakorlati vizs
gán sem!

Ha a TVSZ mostani tervezetét egészében próbál
juk összefoglalni, akkor látható, hogy a mostanihoz 
képest nagymértékű szigorítások történhetnek.

Ám azon is el kell gondolkodni, hogy ha a nyu
gati szinthez akarunk közelíteni, nem ártana, ha ez a 
szabályzatainkban is tükröződne.

-  Az Egyetemi Tanács ugyan már döntött az 
oktatói véleményezés kérdéséről, mégis érdekelne, 
hogy a hallgatók mennyire tudtak azonosulni az 
ott elhangzott és írásban is rögzített egyetemi 
állásponttal?

-  Mivel ezt az ET elfogadta, túl sokat beszélni 
róla nem érdemes. A HŐK vezetésének és az ET 
hallgatói frakciója egy részének az a véleménye, 
hogy egy túlságosan általános, megfoghatatlan, defi- 
niálhatatlan kifejezéseket, tartalmazó szabályzat ké
szült. Nagyon sajnálom, hogy azokat az észrevétele
ket, amiket mi a mai napig teljesen jogosnak érzünk, 
az ET tagjai előtt nem tudtuk olyan mértékben meg
védeni, hogy azok aztán beépüljenek a szabályzatba. 
Ezek közül egyet érzek fontosnak kiemelni. Amikor 
a hallgató már csak akkor végezhet ezen az egyete
men -  a jövő tanévtől - , ha középfokú nyelvvizsgá
val rendelkezik, addig az oktatói követelményrend
szer csak adjunktusi szintig íija elő ugyanezt az okta
tók részéről. Tehát nem kaphat diplomát, aki leg
alább egy középfokú nyelvvizsgával nem rendelke
zik, de docens vagy professzor lehet. Egy pillanatig 
sem kívánta a hallgatóság, hogy a jelenlegi pro
fesszorok nyelvvizsgabizottság előtt adjanak számot 
nyelvtudásukról. Azt javasoltuk, hogy minden okta
tó számára legyen ez kötelező, de a tanszékvezetők 
és docensek részére építsünk be egyfajta -  akár több 
évre is kiterjedő -  türelmi időt.

-  Éppen egy éve lehetett, mikor a Kollégiumi 
Szabályzatról beszélgettünk, amit akkor az ET le
szavazott. Most hamarosan ismét terítékre kerül 
ez a kérdés. Milyen változtatás történt ez alatt az 
egy év alatt?

-  A most elkészített tervezet az elutasítottra épül, 
de próbálja megszüntetni annak túlzott bürokratikus 
voltát, illetve kikerültek belőle azok a pontok, me
lyek a Felsőoktatási Törvénnyel, a Statútummal vagy 
egyéb szabályzatokkal nem állnak összhangban.

A legnagyobb változtatás nem is a Kollégiumi 
SzMSz-ben lenne, hanem abban a rendszerben, ami a 
kollégista és az egyetem jogviszonyát, egymás iránti 
felelősségét szabályozná. Az egyetemi elképzelések 
szerint a hallgató szeptemberben beköltözik a kollé
giumba, bérleti szerződést köt az egyetemmel, ami
ben egyértelműen le vannak fektetve azok a jogok és



lehetőségek, melyek a kollégistát megilletik, illetve Bízom abban, hogy az előző tervezethez képest a 
az egyetem elvárásai is. hallgatói kívánalmak szempontjából is sokkal raci-

E bérleti szerződéssel valószínűleg a fegyelmi onálisabb jelenlegi változat különösebb ellenállás 
ügyek kérdése is megoldódhat, hisz pl. egy szándé- nélkül elfogadásra kerül az Egyetemi Tanácsban, 
kos rongálás esetén egyoldalú szerződésbontás is lét
rejöhet. E pillanatban ennek a szerződésnek a szőve- -  közel -
gezése, jogászokkal való egyeztetése folyik.

KÉRDŐÍV
-  535 hallgató véleménye alapján  -

Megkérdezettek.: (%)
I.
a. A vizsgaidőszakok utolsó hete (ill. az augusztusban kijelölt vizsgahét) legyen
UV-hét, tehát ekkor csak utóvizsgát lehessen tenni, első vizsgát n e ..............................................................0%

b. A vizsgaidőszakok utolsó hetében is lehessen első vizsgát tenni, tehát ne 
legyen kinevezett UV-hét -  de ha már nincs idő visszamenni javítani, akkor az 
első szorgalmi héten Dékáni engedéllyel még lehessen vizsgázni (ez a mostani
rendszer)......................................................................   94%

c. A vizsgaidőszakok utolsó hetében is lehessen első vizsgát tenni,
tehát ne legyen kinevezett UV-hét -  de az első szorgalmi héten már nem lehet
vizsgázni..............................................................................................................................................................6%

II.
a. Az előadások látogatása kötelező, de 20% igazolt hiányzás megengedett....... .'....................................  1,5%

b. Az előadások látogatása nem kötelező.................................................................................................... 98,5%

c. A gyakorlatok látogatása kötelező, de 20% igazolt hiányzás (a gyakorlat
pótlása mellett) megengedett........................................................................................................................20,5 %

b. A gyakorlatok 20%-nak látogatása (és pótlása) nem kötelező, a gyakorlatok
maradék 80%-ról hiányozni nem lehet....................................................................................................... 79,5%

III.
a. Kollokvium részeként gyakorlat teljesítése is előírható, ami azonban
önmagában buktató hatályú nem lehet.........................................................................................................  94 %

b. Kollokvium részeként gyakorlat teljesítése is előírható, ami önmagában is .
buktató lehet.......................................................................................................................................................... 6 %

a. Klinikai tantárgyaknál kötelező gyakorlati vizsga
legyen buktató jelleggel................................................................................................................................. 15 %

b. Klinikai tantárgyaknál kötelező, de nem buktató hatályú gyakorlati vizsga
legyen.........................................................................................................................................................   52%

c. KLinikai tantárgyaknál ne legyen kötelező a gyakorlati vizsga...............................................................  15%

d. Elméleti tantárgyaknál kötelező gyakorlati vizsga
legyen buktató jelleggel.................................................................................................................................  1,5%
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e. Elméleti tantárgyaknál kötelező, de nem buktató hatályü gyakorlati vizsga
legyen..................................................................................................................................................................19 %

f. Elméleti tantárgyaknál ne legyen kötelező a gyakorlati vizsga............................................................... 74%

IV.
a. A nem teljesített (és nem pótolt), illetve a ki nem javított elégtelen
demonstráció, beszámolás buktató hatályü..................................................................................................... 9,5 %

b. A félévi számonkérés során vizsgával záruló tantárgyaknál a ki nem javított
elégtelen demonstráció, beszámolás nem buktató hatályü.........................................................................90,5%

V.
A hallgatónak az első hat (ÁOK), illetve öt (GYTK és FŐSZ), illetve négy (EFI) szemeszter végéig összesen
szerezhető elégtelen értékelések száma:

a. 12-11-8 (ÁOK - GYTK ill. FŐSZ - E FI).............................................................................................. 95%

b. 11-10-8........................................................................................................................................................ 1%

c. 10-9-8 .......................................................................................................................................................... 4%

VI.
El kell bocsátani az Egyetemről a hallgatót, ha

-  képzési idő alatt a második félévismétlése is eredménytelen,
-  a képzési idő első felében az V. pontban meghatározott számú elégtelent kapott

a. a fentiek alapján elbocsátott hallgató tanulmányainak folytatásának
engedélyezését az elbocsátás félévének kezdetétől 2 év leteltével kérheti................................................. 92%

b. a fentiek alapján elbocsájtott hallgató nem kérheti
visszavételét az Egyetemre...............................................................................................................................8%

Pályázati Iroda nyílik!?
Az Európai Közösség Tanácsa 1993. április 29-én elfogadta a PHARE keretében működő felsőoktatás 

fejlesztési és együttműködési program, a TEMPUS 1994-98 évekre teijedö II. szakaszának tervezetét. Bár a 
részvételre jogosult országok köre kibővült, Magyarország számára a 85%-ára csökkent PHARE kereten 
belül a TEMPUS programok számára az idén is változatlanul 16 millió ECU áll rendelkezésre.

Részben az addigi eredmények, részben azok javítható volta miatt szükséges, hogy egyetemünk önálló 
Pályázati Irodát állítson fel. Az iroda elhelyezéséről és -  jórészt részállású -  munkatársainak béréről 
központilag gondoskodunk. Az iroda felügyeletét a Pályázati Bizottság által felkért személy látja el. A 
Pályázati Bizottság elnöke: Dr. Penke Botond egyetemi tanár. Kérem, hogy öteleteivel, javaslataival 
közvetlenül hozzá fordulni szíveskedjék. Az Iroda 1994. június 1-én kezdi meg működését.

A TEMPUS II. keretein belül az 1994/95. tanévre az EK Bizottsága Magyarország számára struktúrális 
prioritásként az európai tanulmányokat határozta meg.

Szektorközi prioritások elsősorban a következők:

1. Az intézményekben folyó képzést jelentősen befolyásoló új tantervek, kurzusok, új szakmai profilok 
fejlesztése, összhangban az intézmények fejlesztési stratégiájával. Ide tartozónak érzem az Általános 
Orvostudományi Karon az alternatív tárgyak -  családorvostan, gyógyszeres therápia, klinikai laboratóriumi



diagnosztika, onkotherápia, klinikai immunológia és természetgyógyászat -  tanterveinek fejlesztését, az 
oktatás eszköztárának bővítését.

Itt kellene próbálkozni az elsősegélynyújtási ismeretek gyakorlását, továbbá a családorvoslás 
alapismereteinek, sőt belgyógyászat és ápolástan alapjainak elsajátítását is megkönnyítő oktatóbábuknak a 
minél szélesebb körű egyéni használatot lehetővé tevő mennyiségben történő beszerzésével.

Támogatandónak érzem az orvosi pszichológia orvos-beteg vizsgálatra összpontosított oktatási tervének 
kidolgozását és megvalósítását. Létjogosultsága lehet egy magatartás-tudományi kollégiumnak is, 
amennyiben az erőteljesen az etológia Desmond Morris által való megközelítésén alapul és hangsúllyal 
foglalja magában a szexuális nevelést.

Tulajdonképpen ugyancsak az új tantervek kifejlesztése címén támogatásra pályázhat az egész, űn. 
„humán vonulat” névvel illetett elképzelés, beleértve egy hozzáillőbb tanszéki struktúra terveinek 
kimunkálását is.

Megoldatlan, ezért kidolgozandó a társadalmi és gazdasági ismeretek oktatásának kérdése. Nem világos, 
hogyan formálódik a szociológiának a népegészségtantól elváló része, az egészségügyiek számára 
elengedhetetlen jogi tudnivalók, a management alapfogalmainak és a közalkalmazottként vagy 
magángyakorlatban egyaránt nélkülözhetetlen könyvelési, gazdálkodási, adózási ismeretek oktatása.

A felsőoktatási intézményeknek általában az orvosegyetemeknek pedig különösen gondjaik vannak a 
közművelődés új rendszereinek kialakításával. Költségkímélő és az aktív közreműködést is felélesztő 
javaslatok kidolgozását és benyújtását várjuk.

Az egészségre nevelés és egészséges életmód kialakításának első lépéseként meg kell reformáljuk a 
felsőoktatásban, így elsősorban saját egyetemünkön a testnevelés rendjét. Elképzelhetőnek látszik, hogy az 
első négy félévben kötelező testnevelés, mint tantárgy kiváltható, egy adminisztratíve lazább, nem kötelező, 
de a teljes képzési időszakon végigvonuló, önkéntes, szabadon átjárható, sokrétű és vonzó sportolási
testedzési kínálatcsomaggal. Itt ugyancsak a működtetés mikéntje -  beleértve a részben vagy teljesen 
vállalkozási forma lehetőségét is -  a megfogalmazandó. Az elképzelésnek biztosítania kell az egyetemi 
oktatók és dolgozók számára is a hozzáférés lehetőségét.

Kiforratlan a nyelvoktatás helyzete is. Sajátos módon, itt nem annyira a támogatás hiánya, mint a pénzek 
értelmes felhasználása jelent gondot (részben a vonatkozó előírások sikertelensége okán). A nyelvhasználatra 
nevelés hatékony módszereit, a megszólalás gátlásának oldási módozatait és a jellegzetes „magyar” 
hangsúlytól való megszabadulás technikáját keressük. Érdemes lenne az Idegennyelvi Lektorátus működési 
formájának megújításán és jobb elhelyezési lehetőségén gondolkodni.

Jó alkalmat adhat ez a pályázat a fogorvostudományi kar megszervezésére és elindítására, az oktatás 
kibővítése feltételeinek -  legalábbis ami az eszközös feltételeket illeti -  biztosítására. Ezzel egyidőben meg 
kellene teremteni az idegennyelvű, devizás fogorvosképzés alapjait is, amely iránt rendkívül nagy kereslet 
mutatkozik.

Ugyancsak meg kellene ragadni az alkalmat a gyógyszerésztudományi kar fejlesztésére. Az új 
gyógyszeranalitikai tanszék megvalósításán túl valószínűleg eredménnyel lehetne pályázni az alacsonyabb 
fokú gyógyszerképzés bevezetésére, illetve speciális továbbképző tanfolyamok indítására is.

Az Egyetem fejlesztési stratégiájába beleillik minden, az oktatott tárgyak minél gyakorlatibb 
elsajátíttatását célzó bármiféle -  akár oktatóval amintált, akár önképzésre való -  oktató laboratórium és 
kabinet létrehozására irányuló törekvés, ideértve a képalkotó diagnosztikai eljárások egyéni képelemzést 
lehetővé tevő oktatóhelyiségének, automata műszerek kezelését megtanuló hallgatói kémiai laboratóriumok, 
szívhang és EKG laboratóriumok stb. létrehozását is. Különösen jelentősége van az oktatóbábuval felszerelt 
ápolástani és reanimációs gyakorlótermek, valamint az okeStatókórtermek, anamnézis-felvevő és elkülönített 
osztályos betegvizsgáló helyiségek kialakításának.

Átfogó intézményi fejlesztési kérdés a „quality control” bevezetésének és fenntartásának kérdése a 
kémiai, mikrobiológiai, izotóp, röntgen és egyéb laboratóriumokban, illetve osztályokon. Szélesebb 
értelemben ide tartoznak és pályázati támogatásra esélyesek lehetnek a hallgatóknak mondjuk öt évvel a 
végzés utáni tudásszint felmérése, valamint a betegek rendszeres megelégedettségi vizsgálatai, illetve a 
vizsgálatok eredményeinek visszatáplásása az oktatási, valamint a betegellátási rendszerbe. Ugyancsak ebbe a 
csoportba sorolhatók -  akár az egyes intézetek, akár az oktatástechnikai csoport kezelésében -  a 
videoszalagos oktatóanyagok bővítése mellett a számítógépes értékelő programok beállítása, amely segítene a 
hallgatóságnak (adott esetben az oktatónak is) a felkészülés adott szintjének felmérésében.
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2. A postgraduális (Ph.D.) képzés fejleszlése

Hazánkban még nagyon kiforratlan a Ph.D. képzés beillesztése a klinikai szakképzésbe. Célszerűbb lenne 
részletesebben tanulmányozni a M.D. -Ph.D. képzési modelleket.
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3. Együttműködés, hozzájárulás más, országos jelentőségű PHARE projektek céljainak 
megvalósításához

A Pályázati Bizottság bátorítása a szegedi felsőoktatási intézmények érintett projektjeinek megismerését 
annak érdekében, hogy megtudjuk, folyik-e olyan program, amelyhez érdemben csatlakozhatunk.

4. Felsőoktatási intézmények management-jének fejlesztése

E pont kapcsán elsősorban az intézményi szintű, egybekapcsolt nyilvántartó, monitorozó és irányító 
számítógépes rendszerek működésbe állítását lenne érdemes megcélozni. Ilyenek a számítógépes 
betegnyilvántartó, betegfelvilágosító (pl. ajánlott diétáról tájékoztató), valamint az anyagnyilvántartás és 
készletezést, anyagmegrendelést, gyógyszer-vegyszer nyilvántartást és elosztást, a könyvelést, számfejtést, 
létszámgazdálkodást, személyzeti munkát, gépi iktatást, hallgatói adatnyilvántartást végző rendszerek 
kiépítése és működtetése; rendszerszervező szakemberek beállítása, folyamatellenőrző pontok kialakítása, 
vezetői információs rendszer létrehozása.

5. Az intézmények szakmai továbbképzésben való részvételével, ilyen célokat szolgáló 
kapacitásának bővítése.

Egyetemünk szempontjából létkérdés, hogy az egyes szervezeti egységek mihamarabb és minél több 
javaslattal álljanak elő különféle speciális, közérdeklődésre számottartó tanfolyamok tartására, pl. 
családorvosi továbbképzések, EKG- és ultrahang tanfolyamok, számítógépes rendszerek alkalmazása a 
magángyakorlatban, alternatív szülés, laparoscopós műtéti eljárások, műtősasszisztens-képzés, gyógszertári, 
illetve laboratóriumi asszisztensi tanfolyam, házi betegápoló, gyógymasszázs stb. témakörben. Az Egyetem 
égisze alatt tartott folyamatosan minőségellenőrzőit ilyen és hasonló jellegű, térítéses tanfolyamok külföldön 
nagyban közrejátszanak az intézményi jelenlétnek a köztudatban való biztosításában és nem utolsó sorban 
jelentős bevételi forrásnak számítanak.

A fenti prioritásokon kívül a projektek megítélésénél a bírálók az alábbi preferenciákat 
veszik figyelembe:

-  Az EK egyetemeivel közösen végzett a tanulmányi periódusok és a diplomák kölcsönös 
elismeréséhez vezető tantervfejlesztés.

-  A felsőoktatási intézmények tevékenységi körének kibővítése, a változó magyarországi munkaerő
szükséglet kielégítésének megfelelően. (Nóta bene: mind az orvos-, mind a gyógyszerészképzésben 
számottevő és növekvő érdeklődéshiánnyal kell számolnunk! Főleg az orvosdiploma kerül 
hátrányba a jogász és közgazdász diplomákkal szemben.)

-  Széles értelemben vett Egyetem-ipar együttműködés fejlesztése.

-  Magyar felsőoktatási intézmények egymás közötti együttműködésének javítása.

-  Felsőoktatási intézmények kutatóintézetekkel való együttműködésének javítása. (N.B. közös 
tanszékek kialakítása az SZBK-val.)

-  A hallgatói mobilitás európai hálózatának támogatása.

-  Ko-finanszírozás más forrásból.



Kérem, hogy a fentiekkel kapcsolatos elképzeléseit, javaslatait kidolgozott formában 1994. június 30-ig a 
Rektori Hivatalba eljuttatni szíveskedjék. Ezzel párhuzamosan érdemes az anyagot TEMPUS-pályázattá 
kifejleszteni és a pályázat megjelenésekor a Pályázati Irodán keresztül beadni.

Az életképes koncepcióval jelentkezők akkor is számíthatnak az Egyetem támogatására, ha a TEMPUS 
pályázat nem nyer támogatást.
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Tisztelettel:

Dr. Fráter Loránd 
rektor

OTKA pályázati lehetőség
Igen tisztelt Professzor Asszony/Úr!

Az OTKA Irodája pályázatot hirdet fiatal pályakezdő kutatók támogatására a Magyar Kormány és a 
Világbank „Emberi Erőforrások Fejlesztése” c. programja keretében.

A pályázó rendelkezzen egyetemi doktori, Ph.D. kandidátusi vagy más tudományos fokozattal, vagy 
annak megszerzésén dolgozzék.

1. Külföldi kutatási ösztöndíjak:
Feltételek: megfelelő kutatási terv, kutatóhely fogadókészség, munkahelyi javaslat;
Korhatár: 35 év;
Időtartam: 3 -1 2  hónap;

2. Eszközök támogatása alapkutatáshoz:
Feltételek: tudományos intézményi háttér, az eszköz felhasználásának indoklása (1.000-20.000 USD);

3. Külföldi publikáció/konferencián és tudományos továbbképző kurzuson való részvétel támogatása; 
Feltételek: konferencián való részvétel intézményi javaslata (előadás nélkül is), publikációs feltételek 
dokumentálása.

Határidő: 1994. május 27.

Az ETT Titkársága és az MTA pályázatot hirdet fiatal kutatók részére 1 ill. 2 éves kutatási ösztöndíjakra 
„Orvosbiológiai kutatók tudományos csereprogramja” címmel. A pályázatok beadása folyamatos és 
elsődleges az ETT Fogarty Ösztöndíj Jelölő Bizottsága bírálja el.

A fentihez hasonlójellegű a Fogarty Ösztöndíj, melyre pályázhat minden olyan tudományos kutató, aki 
egyetemi doktorátusát 1985-ben, ill. 1985 után szerezte meg.

Bővebb felvilágosítás a Rektori Hivatalban.

A Soros Alapítvány pályázatot hirdet tudományos publikációk külföldi közlésének támogatására. 

Pályázati űrlap a Rektori Hivatalban szerezhető be.

Dr. Papp Gyula 
akadémikus

tudományos rektorhelyettes
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

az 1994-ben végző orvostanhallgatók számára 
központi gyakornoki állás betöltésére

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Rektora pályázatot hirdet az 1993/94-es 
tanévben végző általános orvosok számára központi gyakornoki állások betöltésére az alábbi 
intézetekben (klinikákra):

Igazságügyi Orvostani Intézet 1 fő
Kórélettani Intézet 1 fő
l.sz. Belgyógyászati Klinika 1 fő
ll.sz. Belgyógyászati Klinika 1 fő
Endokrinológiai önálló Osztály 1 fő
Fül-Orr-Gége Klinika 1 fő
Gyermekgyógyászati Klinika 1 fő
Ideg- és Elmegyógyászati, Klinika

(Neurológiai Részleg) 1 fő
Pszichológiai Részleg 1 fő

Radiológiai Klinika 2 fő
Sebészeti Klinika 1 fő
Szülészeti és Nőgyógyászati KI. 1 fő

A kinevezés időtartama legalább 2 év, amely egy alkalommal meghosszabbítható.

A központi gyakornoki állásra pályázhat:

Az egyetem utolsó évfolyamára beiratkozott hallgató, aki

-  az ÁOK I—X. évfolyamának szigorlati átlaga 4.00 feletti;
-  igazoltan legalább egy éves tudományos diákköri tevékenységgel rendelkezik tanulmányi 

ideje alatt;
-  elfogadott tudományos diákkörös pályamunkával, tudományos folyóiratban megjelentett 

közleménnyel rendelkezik;
-  tudományos tevékenységének helyi, országos tudományos diákköri konferencián, hazai 

vagy nemzetközi kongresszuson történő ismertetésével már igazolta a kutatómunka iránti 
készségét;

-  esetleg demonstrátorként gyakorlati oktatómunkát fejtett ki;
-  valamely -  elsősorban angol, német vagy francia -  világnyelvből középfokú állami 

nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű igazolt idegennyelvi ismerettel rendelkezik. (Az 
oktatási-szervezeti egység vezetője a nyelvismereti elvárást angol nyelvre szűkítheti).

Pályázati nyomtatvány az ÁOK Dékáni Hivatalában vagy a Személyzeti Osztályon vehető át.
A szempontoknak nem megfelelő, hiányos pályázatot benyújtók anyagát á Kar Dékánja köteles 
visszautasítani.
A kinevezést nem kaphatja meg az a pályázatot elnyert személy, aki avatáskori minősítése 
alatta marad a „cum laude" fokozatnak.
Pályázni- a kutatás témájának megjelölésével -  azon jelölteknek lehet az egyetem intézeteibe, 
klinikáira, akiket a fenti feltételek birtokában az oktatási-szervezeti egység vezetője fogadni 
kész.



A pályázathoz a jelöltnek csatolnia kell:

-  kitöltött jelentkezési lapját;
-  intézet, klinika vezetőjének a fogadási készséget igazolónyilatkozatát;
-  a pályázati feltételek teljesítését igazoló igazolásokat.

A pályázatokat a Kar Dékáni Hivatalába kell benyújtani legkésőbb

1994. május 5-ig.

A Kar Dékánja a hozzá benyújtott pályázatokat véleményezi és rangsorjavaslattal ellátva az 
Egyetem Rektorához továbbítja döntésre.

A felvételt nyert központi gyakornok a programjában meghatározottak szerint végzi munkáját, 
amiről a kőt év elteltével összefoglaló jelentést készít, amit az intézet, klinika vezetője 
véleményez, javasolva meghosszabbítását a szakvizsga letételéig, amely végső időpontja nem 
lehet több a munkába állástól számított 4 évnél. A központi gyakornok meghosszabbításáról az 
Egyetem Rektora dönt.

A központi gyakornok 2 4 .0 0 0 ,- Ft/hó munkabért kap, oktatásba, ügyeletbe beosztható.

A központi gyakornok munkabérét a szervezeti egység vezetője más keretből kiegészítheti.

A központi gyakornokot ugyanolyan jogok illetik meg, mint a szervezeti egység más, hasonló 
beosztású oktatóját, kutatóját.

Külföldi ösztöndíjban részesülhet, de annak időtartama nem növelheti kinevezési idejét.

dr. Fráter Loránd 
rektor
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
pályakezdő orvosi állások betöltésére

A Szent-Győrgyi Albert Orvostudományi Egyetem Rektora pályázatot hirdet.

Pályakezdő általános orvosok számára az alábbiakban felsorolt, 1994. október 1-től betölthető 
állásokra:

Biokémiai Intézet 1 fő
Kórélettani Intézet 2 fő
Pathológiai Intézet 1 fő
Pharmacológiai Intézet 1 fő
Endokrinológiai önálló Osztály 1 fő
Orthopédiai Klinika 2 fő
Szülészeti és Nőgyógyászati KI. 1 fő

A kinevezés időtartama legalább 2 év, amely egy alkalommal, maximum a szakvizsga letételéig 
meghosszabbítható.
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A meghirdetett állásra elsősorban azok pályázhatnak, akik

a) az egyetem utolsó évfolyamára beiratkozott orvostanhallgatók, amennyiben

-  az I—X. félévben 4.00 feletti szigorlati átlagot teljesítettek;
-  igazoltan, legalább egy éves tudományos diákköri tevékenységgel rendelkeznek;
-  elfogadott tudományos diákköri pályamunkával;
-  tudományos tevékenységüknek helyi, országos tudományos diákköri kongresszuson, 

hazai vagy nemzetközi konferencián történő ismertetésével már igazolták a kutatómunka 
iránti készségüket;

-  esetleg demonstrátorként gyakorlati oktatómunkát fejtettek ki;
-  klinikai, ügyeleti munkában folyamatosan részt vettek, valamely az oktatási-szervezeti 

egység vezetője által meghatározott -  elsősorban angol, német vagy francia -  
világnyelvből középfokú állami nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű, igazolt 
idegennyelvi ismerettel rendelkeznek.

b) az egyetemen az elmúlt évben végzett, de állást még nem nyert, az a) pontban 
meghatározott feltételeknek megfelelő személyek.

Pályázati nyomtatvány az ÁOK Dékáni Hivatalában és a Személyzeti Osztályon vehető át.

A szempontoknak nem megfelelő, hiányos pályázatot benyújtók anyagát az érintett szervezeti 
egység vezetője köteles visszautasítani.

A felvételt nyert pályakezdő gyakornok az oktatási-szervezeti egységvezető által 
meghatározottak szerint végzi oktató, betegellátó, kutató munkáját. A meghatározott időre 
kinevezett gyakornok 2 4 .0 00 ,- Ft/hó munkabért kap.

A végleges kinevezést nem kaphatja meg az a pályázatot előzetesen elnyert személy, akinek 
avatásakori minősítése alatta marad a „cum laude' fokozatnak.

A pályázathoz a jelöltnek csatolnia kell:

-  kitöltött jelentkezési lapot;
-  a szervezeti egység vezetőjének az elvégzendő feladatokra vonatkozó előírását;
-  a megjelölt feltételek teljesítését tanúsító igazolásokat.

A pályázatokat a Kar Dékáni Hivatalába kell benyújtani, legkésőbb

1994. május 5-ig

A Hivatal továbbítja véleményezésre az érintett oktatási-szervezeti egység vezetőjéhez a 
pályázatot, aki rangsor-javaslatával juttatja vissza véleményét.

A Kar Dékánja összesített javaslatát továbbítja döntésre az Egyetem Rektorához.

Dr. Fráter Loránd 
rektor
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
3 éves doktori (PhD) képzésre

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem az 1994/1995. tanévben is az Országos Akkreditációs 
Bizottság által elfogadott programjaival megindítja a doktori (PhD) tudományos fokozatszerzésre szervezett 
hároméves továbbképzését. A képzés kötelezd és szabadon választott előadásokból, szemináriumokból és 
tudományos kutatómunkából áll, témavezető irányítása mellett.

A PhD fokozat elnyerésének általános szempontjai:

-  tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítése;
-  önálló eredményes kutatási tevékenység;
-  sikeres kutatómunkát igazoló publikációs tevékenység;
-  a kutatómunka eredményei alapján megírt és nyilvánosan megvédett értekezés;
-  nyelvi követelmények teljesítése;

Intézményünk a képzés résztvevőinek nappali hallgatói jogviszonyt és 14.000 Ft(nettó) ösztöndíjat biztosít.

Doktori képzésre pályázhatnak végzős egyetemi hallgatók és mindazon szakemberek, akik legalább jórendű 
diplomával rendelkeznek (orvos, gyógyszerész, vegyész, biológus, fizikus, kémia szakos tanár, stb.).

Pályázni az alább felsorolt programokra lehet:

Program címe Programvezető neve Intézet, telefon

Bioaktív vegyületek kémiája Dr. Bemáth Gábor 
tanszékvezető egyetemi tanár

Gyógyszerészi Vegytani Int. 
(62)312-233

Immunológia Dr. Dobozy Attila 
tanszékvezető egyetemi tanár

Bőrgy.Kl. (62)311-798

Biokémia, biofizika, sejtbiológia Dr. Dux László 
egyetemi tanár

Biokémiai Int. (62)312-731

Az idegrendszer struktűrális, 
funkcionális és neurokémiai 
organizációja

Dr. Kása Péter 
egyetemi tanár

Közp. Kutató Laboratórium 
(62)312-849

Reprodukciós egészségtan Dr. Kovács László 
tanszékvezető egyetemi tanár

Szülészeti és Nőgyógy.Kl. 
(62)310-662

A keringési rendszer élet- és 
kórtana, farmakológiája

Dr. Papp Gyula 
tanszékvezető egyetemi tanár

Pharmacológiai Int. 
(62)311-544, 311-760

Orvosi mikrobiológia Dr. Béládi Ilona 
egyetemi tanár

Mikrobiológiai Int. (62) 
312-438

A neuroendokrin rendszer 
működése ép és kóros

Dr. Telegdy Gyula 
tanszékvezető egyetemi tanár

Kórélettani Int. (62) 310-651

körülmények között

Részletes információt a programvezetőktől kapnak a pályázók.
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A pályázat tartalmazza:

-  a pályázó személyi adatait;
(név, lakcím, tel.szám, születési id<5, hely)

-  a pályázó önéletrajzát,
-  az egyetemi diploma és leckekönyv másolatát, (az 1993-ban végzőknek leckekönyv másolatát)
-  középfokú állami nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű dokumentum másolatát,
-  a választott doktori program címét, a témaválasztás indoklását,
-  eddigi tudományos tevékenységének eredményeit dokumentáló iratokat.

A jelentkezők felvételére meghallgatás alapján a Programtanács tesz javaslatot az Egyetemi Doktori 
Bizottságnak.

A felvételi meghallgatásokra később meghatározandó időben kerül sor. A felvételi meghallgatás pontos
helyéről, idejéről a programvezető értesíti a pályázót.

A pályázatokat a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Doktori Bizottságának címezve

1994. május 31-ig

kell benyájtani a SZOTE Rektori Hivatalához (Szeged, Dugonics tér 13. Il.em. 6720)

a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem 
Doktori Bizottsága

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
TEMPUS ÖSZTÖNDÍJAK -  1 994/95  

ORVOS, FOGORVOS, GYÓGYSZERÉSZ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI
HALLGATÓK SZÁMÁRA

Az alábbiakban valamennyi, az 1994/95-ös pályázható, az egészségügyi felsőoktatás területén 
elnyerhető TEMPUS ösztöndíj együttesen kerül kiírásra.
Az ösztöndíjak időtartama: 3 -6  hónapig terjedhet. Az elnyerhető támogatás: előreláthatólag kb. 
600 ECU/hó lesz (jelenleg 1 ECU = 116 Ft). A támogatás összegéből kell fedezni az utazás, a 
szállás és az étkeztetés költségeit.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
Olyan szakmai programmal lehet pályázni, amit a hazai egyetem (írott nyilatkozatban) elfogad a 
tanterv részeként. Főleg felsőbb éves hallgatók jelentkezését várjuk, mivel a legcélszerűbb 
program választás egy vagy két tantárgy felvétele. Több tantárgy összeválogatására, sőt 
áthallgatására is lehetőség nyílik, de ilyen esetben a pályázat elfogadása fokozotan a fogadó 
egyetem döntésének függvénye. Ugyanez vonatkozik a csere-TDK gyakorlatra is, amely szintén 
választható, amennyiben az itthoni egyetem elfogadja a tanterv részeként.
Pályázat feltétele: az okirattal igazolt legalább középszintű nyelvtudás a fogadó ország nyelvéből 
vagy angolból. A fogadó ország nyelvének ismerete előnyt jelent az elbírálásnál. 
Németországban csak német, Franciaországban csak francia nyelvtudással (okirattal igazolva) 
fogadnak ösztöndíjasokat.
Az elbírálás két szinten történik: független magyar szakértők illetve a fogadó egyetem 0 -5  
fokozatú skálán értékelik a beadott pályázatot. Bármelyik fél 0 pontos értékelése a pályázat 
elutasítását jelenti.
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A PÁLYÁZATOK BEÉRKEZÉSI HATÁRIDEJE: 1994. május 15.
ELBÍRÁLÁS: 1994. május 15. -  július 15.
ÉRTESÍTÉS: 1994. augusztus 31-ig.
A választott periódus leghamarabb 1994. szeptember 1. után kezdődhet. A periódus utolsó 
kinttőlthetó napja: 1995. augusztus 31.

A pályázatnak a kővetkezőket kell tartalmaznia:

1. kitöltött TEMPUS jelentkezési lap
2. 2 darab útlevélfénykép
3. indexmásolat az elmúlt négy félévről
4. az egyetem (Tanulmányi Oszt. vagy Dékáni Hivatal) írásos nyilatkozata a tervezett 

program elfogadásáról
5. nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata
6. motivációs levél angolul vagy a célország nyelvén (görög, dán, holland, portugál, svéd és 

norvég nyelven írt pályázatok esetén egy angol nyelven megírt motivációs levelet is 
szükséges mellékelni)

7. TDK munkáról TDT igazolás

+ csatolható minden egyéb dokumentum, ajánló levél, mely a pályázatot erősíti

A pályázatokat ajánlott levélben, .TEMPUS pályázat 1994 /95 ' jelzéssel, az alábbi címre kell 
küldeni:

TEMPUS IRODA
c/o MOE DOTE III. Kollégium.
4004 Debrecen, Pf. 8.
(tel/fax: 52/418 192)

A fenti telefonszámon Ujj Erzsébet programmenedzser munkanapokon 9 -1 6  óra között az 
érdeklődők rendelkezésére áll, egyéb időpontokban a név, telefonszám és elérhetőségi idő 
megjelölésével a meghagyott üzenet alapján minden érdeklődőt visszahívunk.

TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁS, A VÁLASZTÁSHOZ TANÁCS. CSERE-TDK KATALÓGUS. 
VALAMINT JELENTKEZÉSI LAP AZ EGYETEMI TEMPUS KOORDINÁTOROKNÁL ILLETVE A  
HELYI SZAKMAI DIÁKSZERVEZETTŐL (MOE/HUMSIRC. IADS, MFHE) KAPHATÓ.

NEMZETKÖZI POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉS
Az Európai Közösség Miniszteri Tanácsa és a TEMPUS Alapítvány közös szervezésében, 
támogatásával továbbképző központ jött létre Prágában, a Károly Egyetemen. A Központ 
elnevezése:

European Education in Medical Informatics,
Statistics and Epidemiology 

EuroMISE Center of Charles University

A neves, több országból toborzott és nemzetközi szaktekintélynek örvendő oktatók 12 hetes 
kurzust tartanak az informatikával, statisztikával, epidemiológiával foglalkozni szándékozó 
orvosok, gyógyszerészek, az egészségügy területén dolgozó más diplomával rendelkezők számára. 
A tanítás angol nyelven folyik a tudásszint rendszeres ellenőrzésével, tehát az angol nyelv korrekt
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ismerete előfeltétel. A korszerű oktatási körülmények, számítástechnikai eszközök, írásos 
segédanyagok, szakbibliográfiák biztosítottak. A tanfolyam nemzetközileg elismert képesítést ad.
A tanfolyam tervezett időtartama 1995. január 1 és augusztus 31. között később pontosítandó 
terminusok szerint történik. A tanfolyam díja kurzusmodulonként 500 cseh korona (a tanfolyam a 
következő 12 modulból -  12 hétből -  áll: 6 modul egészségügyi informatika, 3 modul statisztika, 
3 modul epidemiológia). Ehhez jön a kedvezményes szállás és az utazás díja. A résztvenni 
szándékozóknak lehetősége van a TEMPUS Alapítványtól támogatást kérni, akár a teljes költség 
megtérítésére.

A jelentkezési határidő: 1994. június 15.

További felvilágosítással szolgálnak:

Dr. Simon Pál informatikai osztályvezető főorvos 
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 116.
Tel: 176-2057,176-0922/175 m., Fax: 176-3402

Doc. dr. J.Zvárová, Project Coordinator
EuroMISE Center of Charles University
Pod vodárenskou vezí 2, 182 07 PRAGUE Czech Republic
Phone: +  42-2-798-7013
Fax: +42-2-471-7455, -  42-2-858-5798

Túl nagy az „orvosperek” publicitása!?
-  mondja dr. Ábrahám László jogtanácsos

Az utóbbi években országszerte megszaporodtak az olyan esetek, 
amikor v é l t  orvosi gondatlanság miatt beperelnek orvosokat, kór
házakat, intézményeket. Egyetemünk történetében is volt már példa 
erre, az . utóbbi hetek sajtó híradásai három, egyetemünk ellen 
indult perről is tájékoztatást adtak. Ezért kérdeztük, dr. 
ÁBRAHÁM LÁSZLÓ ügyvédet egyetemünk jogtanácsosát, mi a 
jogi mechanizmus ilyen és hasonló esetekben?

-  Folyamatban lévő ügyekről 
már az engem terhelő titoktartási 
kötelezettség miatt sem beszélhe
tek.- De elmondhatom, hogy az 
utóbbi hetek tárgyalásairól adott 
híradások csupán szerencsétlen 
időbeli egybeesések. Az egyetem 
ellen nincs is több ügy folyamat
ban, s mindaddig amíg ezen 
ügyek jogerős ítélettel nem feje
ződnek be, nem tartom szeren
csésnek a folyamatban lévő 
ügyekről, részletes tájékoztatást 
adni.

-  Engem most nem is annyira 
a konkrét esetek, mint inkább ál
talánosságban érdekéi a felelős
ségre vonás kérdése.

-  Az esetleges kártérítési fele
lősség szempontjából az a kiindu
lási pont, hogy az orvos közalkal
mazott. A közalkalmazottak jogál
lásáról szóló törvény (1992. évi. 
XXXIII. tv) 2 § (3) bekezdése ér
telmében a Munka Törvényköny
vét (1992.évi XXII.tv.) kell alkal
mazni a közalkalmazotti jogvi
szonyra, amennyiben a Közalkal

mazotti Törvény eltérően nem 
rendelkezik.

-  És mit mond a Munka Tör
vénykönyve?

-  A 166.§ csak annyit mond, 
hogy a munkavállaló a munkavi
szonyából eredő kötelezettségének 
vétkes megszegésével okozott ká
rért kártérítési felelősséggel tarto
zik, annak mértékét is meghatá
rozza a 167. § (1) bekezdésében, 
amikor kimondja, hogy gondatlan 
károkozás esetén a dolgozó egy
havi átlagkeresetének 50%-át nem 
haladja meg a kártérítés összege. 
Jogrendünkben a főszabályt azon
ban a Polgári Törvénykönyv 
(1959. évi IV.tv.) tartalmazza, 
amikor a 348. § (1) bekezdésben 
kimondja, hogy ha az alkalmazott 
a munkaviszonyával összefüggés
ben harmadik személynek kárt



16

5. évfolyam 4. szám

okoz, jogszabály eltérő rendelke
zése hiányában a károsulttal szem
ben a munkáltató felelős.

-  A fent elmondott jogszabályi 
rendelkezések összevetéséből kö
vetkezik, hogy ha egy orvos a be
tegének kárt okoz, akkor ezért a 
munkáltató a felelős?1.

-  Igen. Az orvosnak kártéríté
si felelőssége csak a munkáltatójá
val szemben áll fenn és csakis ab
ban az esetben ha cselekménye 
vonatkozásában legalább gondat
lanság állapítható meg.

-  Elképzelhető-e a közeljövő
ben, hogy a munkáltatót -  ezen 
jelentős kiadások alól - , esetleg 
minden orvos egyéni felelősség
biztosításával mentesíteni lehet?

-  A munkáltató mentesítése, 
azzal, hogy minden orvos kössön 
egyéni felelősségbiztosítást, csak 
az általam már említett jogszabá
lyok módosítása után lenne lehet
séges, de ez álláspontom szerint -  
bármennyire is szükséges lenne -  
nem várható.

Hadd mondjam el, hogy cél
szerű azonban -  sőt több esetben

kötelező és előfeltétel is -  azok
nak, akik a munkahelyükön kívül, 
más intézményben vállalnak mun
kát -  pl. orvosi ügyelet stb. -  
egyéni felelősségbiztosítást kötni.

Nekem erről egyébként az a 
véleményem, hogy az aki az 
egészségügyben praktizál, annak 
saját maga számára az egyik leg
fontosabb befektetés a szakmai 
védelem biztosítása kellene hogy 
legyen.

-  Melyik a jó  biztosítás?

-  Az a jó biztosítás az egész
ségügyben, amelynek célja egy 
esetleges orvosi hiba esetén az or
vos illetve az intézmény és a 
beteg közötti pereskedés 
elkerülése, a hatóság és a 
nyilvánosság távoltartása a vitától 
mindaddig, amíg annak 
alapossága be nem bizonyosodott.

Álláspontom szerint jogerős 
ítélet hiányában a híradás szemé
lyiségi jogokat sérthet, melynek 
szankcióit a törvény szabályozza.

-  Mi az oka annak, hogy ko
rábban ilyen esetek nem kerültek a

SZOTE NAPLÓ

jelenlegihez hasonlóan nyilvános
ságra?

-  Az elmúlt negyven év politi
kája miatt ismeretlen volt, hogy 
az állampolgár jogos vagy jogta
lan követelésével felléphessen az 
állami hatalom által fenntartott 
bármely intézményrendszerrel 
szemben. Ezért tűnik most oly 
nagyszámúnak és kuriózumnak az 
a néhány eset, amely az utóbbi 
időben nyilvánosság elé került.

-  De voltak ilyen esetek régeb
ben is, nem?

-  Mindig voltak és mindig 
lesznek, hiszen korunk követel
ményeinek megfelelő, erőltetett 
munkatempó mellett el lehet kö
vetni hibákat is. Az „orvosper” 
publicitása túl nagy, nem biztos, 
hogy egy még el nem döntött bí
rósági ügyben a közvélemény 
igényli a tárgyalások részletezé
sét, -  de ez is hozzátartozik a jog
állam kritériumaihoz, a sajtósza
badsághoz, mindaddig, amíg más 
személyiség jogait nem sérti...

-K .A .-

A KORMÁNY 
5 4 /1 9 9 4 .(IV .13.) Korm. 

rendelete
a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról

1.5

(1) A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (a továbbiakban: Eötvös Ösztöndíj) külföldi 
posztgraduális képzésben, továbbá külföldi kutatóhelyen, alkotóműhelyben kutatói, illetve 
művészeti továbbképzésben való részvételt tesz lehetővé.

(2) Eötvös Ösztöndíjban részesülhetnek olyan, felsőoktatási intézményben oklevelet szerzett 
magyar állampolgárok, akik hazai szakmai tevékenységükkel bizonyították kiemelkedő 
képességüket. Az ösztöndíjat a doktoranduszok és a doktorok különböző pénzügyi feltételek 
mellett nyerhetik el.

3.§

Az Eötvös ösztöndQ nyílt pályázás útján, a pályázati felhívásban szereplő tudomány-, 
művészeti területeken vagy a pályázó által művelt, de a felhívásban nem szereplő területeken 
nyerhető el.
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A pályázati feltételek:
a) két szakmai ajánló véleménye,
b) fogadókészség (egyetemtől, kutatóntézettől, könyvtártól, levéltártól, múzeumtól, 

művészeti akadémiától szerezhető be),
c) kizárólag az ösztöndíjból folyósítandó költségeket tartalmazó költségterv (az egyéb 

felmerülő költségeket a pályázó igazolja),
d) külföldi tanulmányokra, munkára vonatkozó részletes terv,
e) a külföldi tanulmányokhoz, munkához szükséges nyelvtudás, melyet állami 

nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítvány tanúsít.

5.5

(1) Az Eötvös Ösztöndíj három -  tizenkét hónapra adható és egyszer, legfeljebb hat 
hónappal meghosszabbítható.

6.§

(2) A MÖB legalább évente kétszer közzéteszi a pályázati felhívást és a Magyar Ösztöndíj 
Bizottságról szóló 151/1991.(XII.4.) Korm. rendeletben foglaltak szerint legfeljebb fél éven belül 
elbírálja a pályázatokat és nyilvánosságra hozza a nyertesek névsorát.

Nemzetközi diákkonferencia Izmirben!
A törökországi Izmir egyetemem nemzetközi diákköri konferenciát rendez az orvostudományok 

körében. A konferencia 1994. szeptember 27-től 30-ig tart. Részvételi díja 125,- USD, amelyet a 
következő bankszámlára kell átutalni: TC Is Bankasi A.S., EBAT, No: 3403 -  383141. További 
információkat a kongresszusi titkárság nyújt: Mr. Erbil Türkdamar, General Secretary, lst International 
Student Congress of Medical Sciences, EBAT, Ege Üniversitesi Tip Fakültesi, 35100 Bomova, IZMIR, 
Törökország. Fax: 90-232-342-21-42.

dr. Mihály András 
TDK Tanács elnöke

(lásd a mellékleteti)

Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), a Művelődési Tudománypolitikai Bizottsága és az 
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság védnökségével a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos 
hatásköri! intézmények támogatásával 1995 tavaszára meghirdeti a XXII. Országos Tudományos Diákköri 
Konferenciát.

A Konferencián a felsőoktatási intézmények jelenlegi hallgatói, illetve az 1993-nál nem korábban végzettek 
vehetnek részt. A nevezés feltétele olyan diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunka, amelyet 
már bemutattak és minősítettek kari, intézményi vagy szakmai bizottsági szintű intézményközi, tudományos 
diákköri fórumon és ott az országos konferenciára javasoltak. Az egyetemi, főiskolai tanulmányok során 
kötelezően, tantervben is előírt feladatok, továbbá szakdolgozatok illetve diplomamunkák tekintettel arra, 
hogy azok nem tartoznak a felsőoktatási önképzés fogalomkörébe, az OTDT Konferencián nem nyújthatók 
be. Hasonló pályamunkákat várunk a külhoni magyar egyetemista és főiskolás önképzőkörösök részéről is,
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akik az OTDT által visszaigazolt regisztrációt követően az egyes szekciók elképzelései és hagyományai 
szerint vehetnek részt a Konferencia munkájában.

Az Orvostudományi Szekció helyszíne:

Rendező intézmény: Debreceni Orvostudományi Egyetem
4012 Debrecen, Pf.32.
Tel./Fax: (52) 414-992
Ügyvezető: Dr. Oláh Éva tanszékvezető egyetemi tanár

Az egyes szekciók sajátosságait tükröző egyedi részvételi szabályokat a szakterületek szakmai bizottságai és a 
rendező közösen alakítják ki és juttatják el a szekció felhívásával együtt 1994. május 20-ig közvetlenül az 
érintett felsőoktatási intézményekhez.

A XXII. OTDT Konferenciát követően negyedízben kerül sor a Pro Scientia Érem odaítélésére.

Az OTDT korábbi gyakorlatának megfelelően 1995-ben maximálisan 45 Pro Scientia Érem kiosztására 
kerülhet sor. A szekció jelölések, illetve a szakterületi rangsorolási elvek tekintetében a szakmai bizottságok 
tradíciói és az OTDT által már elfogadott szabályok érvényesülnek.

Általános szempont, hogy a Pro Scientia Aranyérem, amelyet a szekciók felteijesztése alapján az OTDT ítél 
oda (jóllehet a szekció szakmai bizottsági felteijesztés alapja a konferencián felmutatott kimagasló 
teljesítmény) nemcsak az egy konferencián bemutatott dolgozat elismerése, hanem a kiemelkedő hallgatói 
összteljesítmény kitüntetése. Ezért az odaítéléskor a színvonalas pályamunka mellett, a teljes hallgatói 
„életmű” (publikációk, előadások, nyelvtudás, tanulmányi eredmény stb.) is mérlegre kerül. Az Aranyérem 
átadására hagyományosan a Magyar Tudományos Akadémián kerül sor 1995 őszén, a XXII. OTDT 
Konferencia záró és értékelő ünnepségén. Az odaítélés menetéről és részleteiről az intézményeket és a 
pályázókat a Diáktudós, illetve a szakmai bizottságok folyamatosan tájékoztatják.

Dr. Mihály András 
a SZOTE TDK Tanácsának 

elnöke

FELHÍVÁS
A Magyarok Nemzetközi Orvostudományi Akadémiája (Worlwidw Hungárián Medical Academy, 
WHMA) 2. Nemzetközi Kongresszusát 1994. augusztus 25-27 között rendezi meg az Átrium 
Hyatt Hotelben, Budapesten.

A konferencián számos hazai és határainkon túl élő kolléga vesz részt, a rendezvény fő célja a 
magyar anyanyelvű orvosok kapcsolatteremtése illetve tapasztalatcseréje.

SECOND INTERNATIONAL CONGRESS OF WHMA
Budapest, Hungary 
August 25-27, 1994

PRELEMINARY PRO G RAM

Thursday, August 25

Committee and Specialty Sections meetings (during the day) 
Informál get-together (evening)
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Friday and Saturday, August 27 and 27

“State of the art” léc tűrés on:
-  AIDS diagnosis and treatment (K.Balogh)
-  Cancer detection and prevention in women (I.Nyirjesy)
-  Endogenous cannabimimetics in the brain (J.Axelrod)
-  Preventive dentistry (j.Bánóczy)
-  The international importance of primary care (R.Arky)

Minisymposia (preliminary üst):
Neurosciences: “Decade of the brain”
Cardiology: “Update on hypertension”
Gastroenterology: “Ulcer and hepatitis news: pH,HP,Hp and HC”
Surgery: “New trends in minimál invasive surgery”
Cancer: “From tumor markers and diagnosis to therapy”

Research and Clinical forums: Poster and short órai presentations 
Workshops: Technical and detailed discussions of narrow topics

The “state of the art” lectures will be given by prominent international experts. In the 
minisymposia 2-3 invited speakers will be followed by short presentations selected ffom 
submitted abstracts. Workshops are organized on -narrow and timely topics which showed rapid 
development or change during the last few years.

Cultural program and congress dinner (Friday and Saturday evening)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság pályázatot hirdet magyar-francia kormányközi 
tudományos és technológiai együttműködés keretében kutatási/fejlesztési projektek 
megvalósításához szükséges kutatócserék támogatására.

Pályázási feltételek
1. Pályázhatnak kutatóintézetek, kutatócsoportok, egyetemek, egyetemi tanszékek, vállalatok 
kutatási, fejlesztési egységei, valamint egyéb, kutatással, fejlesztéssel foglalkozó intézmények 
kutatói, szakemberei.
2. A pályázónak igazolnia kell, hogy rendelkezik a kutatás sikeres megvalósításához szükséges 
anyagi forrásokkal, mivel a pályázat alapján elnyerhető támogatás csak mobilitási költségek 
fedezésére szolgál, tehát a kutatócsere lebonyolításához szükséges utazási és tartózkodási 
költségeket fedezi.
3. A pályázónak a külföldi féllel egyeztetett (azaz a magyar projektvezető és intézeti vezető, 
illetve a külföldi projektvezető és intézeti vezető által aláírt) projektjavaslatot kell benyújtani. 
Egyeztetés hiányában a pályázatot nem tudjuk elfogadni!
(A külföldi aláírás utólagos pótlására nincs lehetőség.)
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Formai követelmények
1. A projektjavaslatot magyar nyelven 3 példányban, az egyeztetés nyelvén 1 példányban kell 
az OMFB Nemzetközi Projektirodához beküldeni.
2. Kérjük a pályázati anyagokat oldalszámokkal ellátni és az egyes példányokat kompletten 
összefűzni vagy összetűzni.
3. A formanyomtatványokat kérjük figyelmesen végigolvasni és értelemszerűen kitölteni. Kérjük 
válaszoljanak minden kérdésre, szükség esetén (pl.a projekt leírásánál) a részletesebb választ 
egy pótlólagos lap felhasználásával lehet megadni.

A borítékra kérjük ráírni: magyar-francia pályázat

A projekt-javaslathoz mellékelni kell:
-  a magyar és a külföldi projektvezető és a projektben részt vevő magyar és külföldi 

kutatóknak a témával kapcsolatos szakmai tevékenységét (max. 1-1 oldal),
-  a projektvezető és résztvevők a témával kapcsolatos publikációinak listáját (max. 5 

tétel),
-  a pályázó saját címére megcímzett válaszlevelet (a formalevél a felhívás anyagában 

található).

Csak a fentiek szerint összeállított és a 
formai követelményeknek megfelelő 

pályázatokat tudjuk elfogadni!

Az elbírálásnál elsőbbséget élveznek a következő területek:

-  alapkutatás,
-  biotechnológia,
-  környezetvédelem,
-  informatika,
-  orvostudomány,
-  technológia fejlesztés.

* A magyar-francia pályázatok
benyújtásának határideje:

1994. május 30. 16,00 óra 

*  *  *  *  *

Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság pályázatot hirdet magyar-nőmet kormányközi 
tudományos és technológiai együttműködés keretében kutatási/fejlesztési projektek 
megvalósításához szükséges kutatócserék támogatására.

Pályázási feltételek
1. Pályázhatnak kutatóintézetek, kutatócsoportok, egyetemek, egyetemi tanszékek, vállalatok 
kutatási, fejlesztési egységei, valamint egyéb, kutatással, fejlesztéssel foglalkozó intézmények 
kutatói, szakemberei.
2. A pályázónak igazolnia kell, hogy rendelkezik a kutatás sikeres megvalósításához szükséges 
anyagi forrásokkal, mivel a pályázat alapján elnyerhető támogatás csak mobilitási költségek



fedezésére szolgál, tehát a kutatócsere lebonyolításához szükséges utazási és tartózkodási 
költségeket fedezi.
3. A pályázónak a külföldi féllel egyeztetett (azaz a magyar projektvezető és intézeti vezető, 
illetve a külföldi projektvezető és intézeti vezető által aláírt) projektjavaslatot kell benyújtani. 
Egyeztetés hiányában a pályázatot nem tudjuk elfogadni!
(A külföldi aláírás utólagos pótlására nincs lehetőség.)

Formai követelmények
1. A projektjavaslatot magyar nyelven 3 példányban, az egyeztetés nyelvén 1 példányban kell
az OMFB Nemzetközi Projektirodához beküldeni. '
2. Kérjük a pályázati anyagokat oldalszámokkal ellátni és az egyes példányokat kompletten 
összefűzni vagy összetűzni.
3. A formanyomtatványokat kérjük figyelmesen végigolvasni és értelemszerűen kitölteni. Kérjük 
válaszoljanak minden kérdésre, szükség esetén (pl.projekt leírásánál) a részletesebb választ egy 
pótlólagos lap felhasználásával lehet megadni.

A borítékra kérjük ráírni: magyar-német pályázat

A projekt-javaslathoz mellékelni kell:

-  a magyar és a külföldi projektvezető és a projektben részt vevő magyar és külföldi 
kutatóknak a témával kapcsolatos szakmai tevékenységét (max. 1-1 oldal),

-  a projektvezető és részt vevők a témával kapcsolatos publikációinak listáját (max. 5 
tétel)

-  a pályázó saját címére megcímzett válaszlevelet (a formalevél a felhívás anyagában
található). '
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Csak a fentiek szerint összeállított és a 
formai követelményeknek megfelelő 

pályázatokat tudjuk elfogadni!

Az elbírálásnál elsőbbséget élveznek a kővetkező területek:

-  biotechnológia,
-  informatika,
-  környezetvédelem,
-  mezőgazdasági kutatások.

A magyar-német pályázatok 
benyújtásának határideje:

1994. június IS. 16.00 óra

A magyar-francia és magyar-német pályázatokat személyesen 
az OMFB Nemzetközi Projektiroda Titkárságára 
Budapest, V. Szervita tér 8.
II. emelet 210-be

kérjük leadni, legkésőbb a fent említett határidőkig. 
(Formanyomtatvány is itt igényelhető)
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SPRINGER HUNGARICA

Harrison:

A  belgyógyászat alapjai
S z e r z ő k :

W í I s o i t  B r a u n w a  í d *  Is s e i  b a c h e r *  P e t e r d o r f *  M a r t i n
•  F a u c ' f R o o t

A 12. a m e r i k a i  k iadá s  e ls ő  m a g y a r  n y e l v ű  k i a d á s a

F> A belgyógyászati világirodalomban vezető, közismert, nagy tradíciónak 
örvendő és sikeres "nagy Harrison" kézikönyv változata a magyar gyakorló 
orvosok és a medikusok számára.

"...összefoglalja valamennyi, a mindennapos klinikumban gyakoribb 
betegség diagnózisát és kezelési lehetőségeit"

^  Gyorsan elérhető, tömören összegzett és szakmailag jól megalapozott 
klinikai információ -  minden orvos és medikus számára rendkívül hasznos 
és praktikus. .

Terjedelem: 1000 oldal, illusztráció: 41 vonalas ábra. Kötés: kemény tábla
ÁRA: 2900 Ft

Megjelenik 1994 augusztusában 
Beszerezhető tanévkezdés előtt!!

MEdikusokNAk fÉlÁROi\i!

Jelentkezési lapokat a  H Ő K  Irodán kell leadni!

Alulírott megrendelem....................................... pld. Harrison: A belgyógyászat alapjai c. könyvet.

Megrendelő neve:.......................................................................................................................................

Címe:............................................................................................................................................................

Egyetem, évfolyam:....................................................................................................................................
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Az 1994. évi 22. alkalommal megrendezett Medikus Kupa
eredményei:

Az összetett eredmény sorrendje:

I. SOTE................................................. 25 pont
II. S Z O T E ............................  19 pont

III. D O T E ................................................ 18 pont
IV. POTE..................................................15 pont

Sportáganként sorrendek: 

Férfi kézilabda: Női kézilabda:

I. SZOTE
II. SOTE

III. DOTE
IV. POTE

I. DOTE
II. SOTE

III. POTE
IV. SZOTE

Férfi kosárlabda: Női kosárlabda:

I. SOTE
II. DOTE

III. SZOTE
IV. POTE

I. SOTE
II. DOTE

III. POTE
IV. SZOTE

Férfi röplabda: Női röplabda:

I. SOTE
II. DOTE

III. SZOTE
IV. POTE

I. SZOTE
II. SOTE

III. POTE
IV. DOTE

Labdarúgás:

I. POTE
II. SZOTE 

m . DOTE 
IV. SOTE
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A Medikus Kupán 90 fővel vettünk részt. 
A sportágankénti felkészítő tanárok a következők voltak: 

Férfi kézilabda: Rédli József 
Női kézilabda: Dr. Boros Gyevi László 
Férfi kosárlabda: ! Varga Béla 
Női kosárlabda: Bánáthy Ildikó 
Ffi és női röplabda: Katona János 
Labdarúgás: Szilágyi Dezső 

A záróünnepségen a Debreceni Orvostudományi Egyetem szimbólikusan átadott egy vándor-
sLfétabotot annakjeiéül, hogy Szeged rendezi a következő Medikus Kupát. 

SZOTE HÍREK 
- SZÉCSI MIHÁLY okleveles vegyész, az En-

dokrinológiai Ónálló Osztály és Kutató Laboratóri-
um tudományos munkatársa 1994. április 7-én meg-
védte az „Androgén szteroidhormonok meghatá-
rozása prosztataszövetben" c. egyetemi doktori 
értekezését. 

- 1994. április 11. és 14. között ünnepelte a 
haliéi Martin-Luther Egyetem alapításának 300. éves 
évfordulóját. Az ünnepségen Egyetemünk képvisele-
tében dr. Fráter Loránd rektor és dr. Dux László, 
oktatási rektorhelyettes vett részt. 

• • • • • 

- Dr. FRÁTER LORÁND egyetemi tanárt a ma-
gyar radiológusok továbbképzése terén végzett ki-
emelkedő munkájáért dr. ERDÉLYI MIHÁLY em-
lékéremmel tüntették ki. Az érmet és az oklevelet a 
Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemen rende-
zett tudományos ülésen adták át, ahol a kitüntetett 
„Gondolatok a daganatbetegségről és annak oktatá-
sáról" címmel tartott előadást. 

SZOTE HÍREK 
- Dr. PAPP GYULA akadémikus tanszékvezető 

egyetemi tanárt, tudományos rektorhelyettest a 
Lengyel Kardiológiai Társaság tiszteletbeli tagjává 
választotta. Az ezzel járó diplomát és Érdem-érmet 
Varsóban 1994. április 18-án adták át a Társaság tu-
dományos ülésén, ahol a kitüntetett „Új típusú szív-
re ható gyógyszerek hatásmódjáról" tartott ünnepi 
előadást. 

• • • • • 

- Dr. SIMONKA JÁNOS AURÉL, dr. KISS 
GYULA egyetemi adjunktusok, dr. CSÁSZÁR 
JÓZSEF és dr. PINTÉR SÁNDOR egyetemi tanár-
segédek, (SZOTE Traumatológiai Klinika) 1994. áp-
rilis 18-22 között részt vettek az ESSKA (Europian 
Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and 
Arthroscopy) Berlinben rendezett 6. kongresszusán 
és továbbképző tanfolyamán. 

• • • • • 

- Dr. FAZEKAS TAMÁS (I.sz.Belgyógyászati 
Klinika) referátumot tart a Magyar Kardiológusok 
Társasága Nagygyűlésén (Balatonfüred, 1994. május 
3-7.) Másik előadásában a szívritmuszavarok kezelé-
sének egy új módszerét (rádióhullámú katéteres ablá-
ció) mutatta be a hazai kollégáknak. 

FtUlA sztriazti: HRICZU (KÖZEL) ANITA 
Szértcszi&ég: 6722 SZBOED, SZENTHÁROMSÁG U. 5. TEL.: 310-530/4 

SvSrmlógépet lOrdélél él tipográfia: SZOTE 0RVO9 INFORMATIKAI INTÉZET 
Készül a SZOTE Htizi NyondQétxm 

Vtzeló: NAOY JÁNOS 
Tlrzitzípo: S40U9M 


