
A 2021. év fiatal biostatisztikusa 

 

A Klinikai Biostatisztikai Társaság (továbbiakban Társaság) és az Alapítvány a klinikai 

biostatisztika színvonalának emeléséért (továbbiakban Alapítvány) pályázatot hirdet „A 2021. 

év fiatal biostatisztikusa” címre. A cím kiadásának célja  

- a biostatisztikusi pálya népszerűsítése,  

- az ezen a területen tevékenykedő fiatalok támogatása, 

- a legjobb fiatal szakemberek figyelmének felhívása a Társaság és az Alapítvány 

tevékenységére. 

Pályázati feltételek 

- az élettudományok területén végzett (biológia, orvosi, gyógyszerészi, állatorvosi, 

agrár, egészségtudomány, pszichológia, demográfia és rokon területek) alkalmazott 

statisztikusi tevékenység (elemzés, modellezés, módszerek fejlesztése stb.), illetve 

matematikai statisztikai tevékenység az élettudományok számára releváns alkalmazási 

lehetőséggel, 

- felsőfokú végzettség (bármely felsőfokú végzettséggel lehet pályázni, ha a pályázó 

munkássága megfelel a feltételeknek), 

- 40 év alatti életkor (2021-ben betöltött legfeljebb 41. év), 

- a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó önéletrajzát és eddigi szakmai 

tevékenységének részletezését, különös tekintettel a szóban forgó évben végzett 

munkára, illetve az elért saját eredményekre, 

- a pályázathoz csatolhatók a pályázó munkájával kapcsolatos cikkek és egyéb 

dokumentumok, de pályázat ezek nélkül is beadható. 

A pályázatokat elektronikusan (e-mailben, mellékletekkel) kérjük elküldeni a 

klin.biostat@gmail.com címre. A pályázatok beérkezésének határideje 2022. január 30. éjfél.  

A díj átadására előreláthatólag 2022 májusában kerül sor. A zsűri által felkért pályázóknak 

február és április között valamikor egy – legfeljebb 30 perces – bemutatkozó előadást kell 

tartaniuk a Társaság előtt bármely általuk választott, statisztikai tevékenységükhöz 

kapcsolódó szakmai témából. A zsűri előnyben részesíti azokat az előadásokat, amelyek 

valamely statisztikai módszer újszerű alkalmazásáról vagy általánosításáról szólnak, és nem 

pusztán adatok rutinszerű feldolgozásáról. 

A cím elnyerőjének 2022. évi kutatásait az Alapítvány bruttó 50 000 forint (egyszeri) 

ösztöndíjjal támogatja. A nyertes egy évre a Társaság teljes jogú tagjává válik, tagdíjfizetési 

kötelezettség nélkül. 

A zsűri dönthet úgy is, hogy a címet nem adja ki, és úgy is, hogy két díjat ad ki (utóbbit csak a 

Társaság vezetőségének és az Alapítvány kuratóriumának hozzájárulásával). 
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