A BÉRES EGÉSZSÉGTÁR KFT. ÉS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁNAK KÖZÖS FELHÍVÁSA
TANULMÁNYI PÁLYÁZAT ÍRÁSÁRA

A 2008/2009-ES TANÉVRE
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
A PÁLYÁZAT CÉLJA
A pályázat célja, hogy támogassa és orientálja a gyógyszerészhallgatókat a Béres
Egészségtár Kft. számára fontosnak ítélt szakterületek tanulmányozására, az adott területen
kiegészítő ismeretek szerzésére.
TANULMÁNYI PÁLYÁZATOKAT AZ ALÁBBI HÁROM TÉMAKÖRBEN VÁRUNK (CÍM ÉS TÉMAKÖR
SZABADON VÁLASZTHATÓ):
1. A fitotéka termékkör jelene és jövője Magyarországon különös tekintettel a nyugateurópai tendenciákra
2. A kereskedelmi és marketing eszközök és technikák alkalmazhatósága a magyarországi
gyógyszertárakban
3. Árképzési és készletgazdálkodási politika a gyógyszertárakban
A PÁLYÁZÓK KÖRE
A tanulmányi pályázatra a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karára
beiratkozott IV. és V. éves, gyógyszerészhallgatók jelentkezhetnek.
Elsősorban egyéni jelentkezőket várunk, de több (maximum három) pályázó közösen is
benyújthatja jelentkezését, amennyiben a téma kifejtéséhez ezt indokoltnak tartják.
A DOLGOZATOK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI
A szerzőnek a fenti témák valamelyikét a szakmai igényesség elvárásainak megfelelően kell
kifejtenie.

A dolgozat formai kritériumai a következők: a 12-es betűmérettel, másfeles sorközzel írott
dolgozat legalább 20, legalább 50 oldal legyen. A dolgozat terjedelmébe nem számít bele a
fedőlap, tartalomjegyzék, kivonat, irodalomjegyzék, mellékletek, a függelék.
A dolgozathoz a szerzőnek egy maximum 3 oldalas összefoglalót kell készítenie, magyar
nyelven. Az összefoglalóban a szerző tömören ismerteti a dolgozat problematikáját, főbb
gondolati feltevéseit és azok konklúzióját.
A PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA
A pályázatra jelentkezni a Béres Egészségtár Kft. (www.beresegeszsegtar.hu) és a Pécsi
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának (www.aok.pte.hu) honlapján található
jelentkezési lap kitöltésével lehet.
A kitöltött jelentkezési lapokat 2009. január 15-ig kell a Béres Egészségtár Kft. címére
eljuttatni postai küldeményként vagy e-mailben elküldeni:
Béres Egészségtár Kft.
Nagy Ildikó, marketing vezető
1087 Budapest, Ciprus u. 2-6.
nagy.ildiko@beres.hu
A PÁLYAMŰVEK LEADÁSA
A dolgozatokat egy nyomtatott példányban és egy elektronikus adathordozón kell
elküldeni ajánlott postai küldeményként a Béres Egészségtár Kft. címére. (1087 Budapest,
Ciprus u. 2-6.).
A dolgozatok leadási határideje: 2009. február 27.
A DOLGOZATOK ÉRTÉKELÉSE
A dolgozatokat a Béres Egészségtár Kft. és a Pécsi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Kara által felállított szakmai zsűri értékeli.
A zsűri tagjai a dolgozatokat mind szakmai, mind formai szempontból vizsgálják; a
dolgozatok véleményezését követően a beérkezett pályaművekről rövid írásbeli értékelést
készítenek, melyet a szerzők az eredményhirdetést követően megismerhetnek.
DÍJAZÁS
A beérkezett tanulmányok közül három nyertes (vagy nyertes csoport) részesül díjazásban.
A díjak összege:
1. helyezett: nettó 100.000 forint
2. helyezett: nettó 60.000 forint
3. helyezett: nettó 30.000 forint
Társszerzők esetén a díjat a szerzők közösen kapják.

Az elfogadott pályamunkát leadó hallgatók díjmentesen részt vehetnek egy Béres Cégcsoportot
bemutató tanulmányi kiránduláson. (Béres Gyógyszergyár Zrt. budapesti laboratóriuma, Béres
Egészségtár Kft. budapesti nagykereskedelmi raktára)
A négy magyarországi egyetem gyógyszerészhallgatóitól beérkezett elfogadott tanulmányok
között egy nettó 80.000 Ft értékű különdíjat is kiosztunk.
Amennyiben a zsűri megítélése szerint a beérkezett pályaművek között nincs a verseny
célkitűzésének és szakmai követelményeinek megfelelő színvonalú tanulmány, a Béres
Egészségtár Kft. a díjak oda nem ítélésének jogát fenntartja.
A pályázati eredmény kihirdetésének ideje: 2009. április 1.
A díjátadás és a Béres Cégcsoportot bemutató tanulmányi kirándulás várható időpontja: 2009.
április-május
A dolgozat beküldésével a szerző vállalja, hogy dolgozata felett a Béres Egészségtár Kft.
korlátozott mértékű felhasználási jogot szerez. A szerző a pályázatot szakdolgozatként
beadhatja.
A pályázattal kapcsolatos további kérdésekkel kérjük, forduljanak Nagy Ildikó marketing
vezetőhöz:
Béres Egészségtár Kft.
Cím: 1087 Budapest, Ciprus u. 2-6.
Telefon: +36 (1) 459-8330
E-mail: nagy.ildiko@beres.hu

JELENTKEZÉSI LAP
A BÉRES EGÉSZSÉGTÁR KFT. ÉS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARA

TANULMÁNYI PÁLYÁZATÁRA
Név: ..................................................................................................................................................
Születési hely, idő: ..........................................................................................................................
Állandó lakcím: ...............................................................................................................................
Értesítési cím: ..................................................................................................................................
Telefonszám: ...................................................................................................................................
E-mail cím: ......................................................................................................................................
A Pécsi Tudományegyetemen folytatott tanulmányok adatai:
Szemeszter…………………………….
A pályázat során választott témakör:
 A fitotéka termékkör jelene és jövője Magyarországon különös tekintettel a nyugat-európai
tendenciákra
 A kereskedelmi és marketing eszközök és technikák alkalmazhatósága a magyarországi
gyógyszertárakban
 Árképzési és készletgazdálkodási politika a gyógyszertárakban
A dolgozat címe:……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
A pályázatra való jelentkezés módja:
 A pályázati felhívásra egyénileg kívánok jelentkezni.
 A pályázatra csoportosan jelentkezünk, társszerzők neve (max. 2 fő):………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Kelt: Pécs, 200... …………………..

……………………………………..
aláírás

A jelentkezési lapokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:
Béres Egészségtár Kft., 1087 Budapest, Ciprus u. 2-6.
Nagy Ildikó, marketing vezető
nagy.ildiko@beres.hu
Beküldési határidő: 2009. január 15.

