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RÉSZTVEVŐK
Graduális képzésben részt vevő orvos-, fogorvos- és gyógyszerészhallgatók
jelentkezését várjuk. A jelentkezők lehetőséget kapnak tudományos kutatómunkájuk és eredményeik bemutatására szakavatott zsűri előtt, magyar nyelven.
Erre az alap-, transzlációs és klinikai kutatások egyes területeit felölelő 11 szekció
valamelyikében kerülhet sor.
PREZENTÁCIÓ FORMÁJA: Míg egyes szekciókban a hagyományos diavetítés és
az ezt követő vita (9 perc előadás + 5 perc vita) formáját kérjük, addig más szekciókban (az eddigi évekhez képest újítás!) interaktív poszterversenyt rendezünk
(5 perc diavetítés + diszkusszió a posztereknél a szekció második részében).
NEVEZÉSI DÍJ
A nevezés díja 4000 Ft, ami a helyszínen fizetendő.

További információ és jelentkezés:
semmelweis.hu/szakkollegium/tudomany/konferenciank/

RÉSZLETES NEVEZÉSI FELTÉTELEK
XXIII. KORÁNYI FRIGYES TUDOMÁNYOS FÓRUM
2018. április 12-13.
Semmelweis Egyetem Korányi Frigyes Szakkollégium (Budapest)
A konferencia alapvető célja, hogy közös rendezvény keretében biztosítson előadási
lehetőséget a tudományos diákköri munkában részt vállaló orvos-, fogorvos- és gyógyszerészhallgatók számára. Ily módon a Fórum életre hívásától fogva kiemelt törekvés az
egyes diszciplínák közötti szakmai kapcsolatfelvétel elősegítése. Nyitottak vagyunk az orvostudományok határterületeit kutató, de nem az orvos- vagy gyógyszerészképzésben
részt vevő graduális hallgatók felé is.
JELENTKEZÉS ÉS ABSZTRAKTBEADÁS
A tudományos eredmények prezentálása az innovativitást szem előtt tartva idén kétféle
módon történik. Egyrészt meghatározott szekciókban megtartjuk a hagyományos diavetítés illetve az azt követő vita formátumát: 9 perc előadás + 5 perc vita. Másrészt bizonyos szekciókban interaktív poszterprezentációs versenyt szervezünk. Ezekben a
szekciókban az előadók először egymás után diavetítés használatával rövid áttekintést
adnak munkájukról (5 perc, az eredményeket is érintve), amelyet vita rögtön nem követ.
A bemutatók után, a szekció második részében az egyes munkák diszkussziója a nyomtatott posztereknél történik a zsűri vezetésével. A résztvevők az egyes poszterekhez
(munkákhoz) többször visszatérhetnek. Amennyiben konferenciánk irányvonalai elnyerték tetszését, várjuk szíves jelentkezését!
Kérjük a meghirdetett szekciók közül a munkához leginkább illőt választani:
Hagyományos diavetítés (9 perc előadás + 5 perc vita):

•
•
•
•
•
•
•

Csecsemő- és gyermekkori megbetegedések, neonatológia
Kísérletes kardiológia és angiológia
Molekuláris onkológia, jelátvitel és szubcelluláris folyamatok
Kísérletes és klinikai immunológia, mikrobiológia, genetika
Transzlációs medicina és diagnosztika
Operatív medicina
Belgyógyászat, konzervatív orvostudomány, klinikai onkológia

Interaktív poszterprezentáció (5 perc PPT + diszkusszió a poszternél):

•
•
•
•

Neurodegeneratív megbetegedések, ideg- és viselkedéstudományok
Képalkotás és nukleáris diagnosztika, radiológia
Klinikai kardiológia és pulmonológia
Gyógyszerfejlesztés, biometodika, biológiai modellek, future medicine

A regisztrációs ív kitöltése és az absztraktfeltöltés végett szíveskedjen felkeresni:

www.semmelweis.hu/szakkollegium/tudomany/konferenciank
Az absztraktbeadás határideje: 2018. február 16. (éjfél)
Formai és tartalmi kritériumok:
1. Nyelv. A konferencia nyelve a magyar, az angol tagozat idén külön rendezvény formájában kerül
megrendezésre.
2. Absztraktok. Az absztrakt címének hossza nem haladhatja meg a 150 karaktert (szóközökkel).
Az absztraktnak tartalmaznia kell a munka célkitűzését, az alkalmazott módszereket, a kapott
eredményeket és az ebből levonható következtetések rövid összefoglalását. Ezen paragrafusok
együtt maximum 2300 karaktert tehetnek ki (szóközökkel). Az egyes bekezdések címezése nem
elvárás, de használatuk esetén a következőket javasoljuk, sorrendben: „Háttér”, „Célkitűzés”,
„Módszerek”, „Eredmények”, „Következtetés”.
3. Kulcsszavak. A kutatómunkához köthető, magyar nyelvű kulcsszavak megadása kötelező, számuk legfeljebb 5 lehet, forrásuk a MeSH gyűjteménye (http://www.nlm.nih.gov/mesh/).
4. Anyagi források. A kutatáshoz felhasznált ösztöndíjak, támogatások megjelölése kötelező!
5. Etikai engedély. Kötelező, amennyiben a pályamunka humán alanyok (ill. sejtjeik, szöveteik)
vagy kísérleti állatok (ill. sejtjeik, szöveteik) felhasználásán alapul, vagy betegek adatainak retrovagy prospektív gyűjtését magában foglalja. Megadandó: engedély dátuma és száma, engedélyező intézmény.
6. Poszterek. A poszterekhez méretbeli megkötést adunk meg, ennek figyelembe vétele szigorúan
kötelező: A1 szabvány lapméret (594 mm széles, 841 mm magas), tájolás: álló.

A formai követelmények be nem tartása kizárást von maga után. Az absztraktok elbírálásakor a
bizottság fenntartja a jogot, hogy az általa nem megfelelőnek ítélt előadás-kivonatokat visszautasítsa. Felhívjuk figyelmüket, hogy a szekciók besorolásánál változtatásokkal élhetünk, de ebben
az esetben igyekszünk méltányolni a prezentáció választott formátumát.

RÉSZVÉTELI DÍJ ÉS DÍJAZÁS
A konferencia regisztrációs díja 4000 Ft, ami a helyszínen készpénzben fizetendő.
Nem budapesti jelentkezőknek korlátozott számban szálláslehetőséget tudunk biztosítani.
A bírálóbizottságok vezetésére nemzetközileg is elismert szaktekintélyeket kérünk fel.
A legjobb előadók szponzoraink által felajánlott értékes díjakban részesülnek, esetenként
különdíj kiadására is számítani lehet.
ESTI PROGRAM (!)
A konferencia első estéjén, 2018. április 12-én (csütörtök) várhatóan 18-19 órai kezdettel borászati előadással egybekötött borkóstolót rendezünk. Az eseményen a Semmelweis Egyetem néhány kiváló tanára, professzora is a vendégünk lesz, akik az est folyamán orvosi/kutatói életpályájukról rövid előadást tartanak. A rendezvényen való részvételükre feltétlenül számítunk! Jelentkezni a regisztrációs íven lehet. A borkóstolón
való részvétel díja 1500 Ft.
További kérdéseikkel kérjük, keressék a Fórum főszervezőjét:
Egyed Bálint
 +36 30 755 1383 /  kftf2018@gmail.com

Korányi Frigyes Szakkollégium

