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 Tisztelt Diabetológus Kollégák! 
 
 
 
A Dr. Korányi András Alapítvány ösztöndíjat ajánl fel fiatal orvosoknak, elsősorban a 
cukorbetegséggel foglalkozó kutatóknak az alábbiak szerint. 

 

Az alapítvány Dr. Korányi András orvosprofesszor tiszteletére jött létre, azoknak az elveknek a 

támogatására, melyeket egész életével és munkásságával hirdetett. Dr. Korányi András 

orvosprofesszor híves és következetes támogatója volt minden olyan törekvésnek, amely a 

belgyógyászati betegellátás és diagnosztika területén a korszerű élettani ismeretek, az 

egészségkultúra fejlesztése során pedig a humán kockázatkezelés tudományos módszerek 

alkalmazását szorgalmazta.  

Ezért az alapítvány célja a frissen vagy maximum 3 éven belül végzett fiatal orvosok továbbképzése 

a belgyógyászat területén alkalmazható molekuláris biológiai ismeretek és laboratóriumi 

diagnosztikai eljárások elsajátítására belföldi és külföldi szakintézményekben ösztöndíjas rendszer 

keretében.  

A cél megvalósításában bármely, a beadott munkaterv alapján a kuratórium által érdemesnek 

talált személy részt vehet. Az alapítvány anyagi lehetőségeinek függvényében ösztöndíjat, illetve 

egyéb juttatást kíván biztosítani a mellékelt feltételek és szempontok alapján. 
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Melléklet: 
 
Frissen vagy maximum 3 éven belül végzett fiatal orvosok pályázhatnak. 
 
(kivételes esetben olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező-nem orvosok, akik az alábbi 
feltételeknek megfelelnek) 
 
A kutatás témája a belgyógyászat – elsősorban a diabetológia – területén alkalmazható 
molekuláris biológiai ismeretek és laboratóriumi diagnosztikai eljárások fejlesztése, alkalmazása. 
 
A diabetológia területén előnyt élveznek azok, akik a 2-es típusú cukorbetegség megelőzését-, a 
korai diagnózist szolgáló eljárások, a 2DM markerek - kutatásával foglalkozik. 
 
A pályázáshoz szükséges 

 a kutatási terv,  

 a kutatás helyének - Fogadó Intézet - megnevezése 

 a Fogadó Intézet nyilatkozata, hogy a munkát befogadják, támogatják.  

 a kutatást vezető „tutor” nyilatkozata a beadott munkatervről és támogatásáról 
 
A pályázó vállalja, hogy  

 a kapott támogatásról tételesen elszámol 

 a végzett munkáról a támogatott időszak/ a támogatott kutatás befejezésekor egy később 
meghatározott esemény során beszámol 

 minden publikációjában/ előadás során használja a „Korányi András Ösztöndíjas” 
megnevezést és megemlíti az Alapítvány támogatását 

 
Az Alapítvány támogathat 

 a kutatáshoz szükséges anyagokat 

 kongresszusi részvételt 

 publikálás díját 

 külföldi tanulmányutat 
 
A jelentkezést az alábbi címre kérjük: 
Korányi Villő  
az Alapítvány titkára 
1028 Budapest Gazda u 35 
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