
Tisztelt Kolléganők és Kollégák!                 Budapest, 2018. december 11.  

 

 

2019. február 22. és 24. között ismét megrendezésre kerül Bonnban a Nemzetközi Pathologiai 

Akadémia (IAP) Német Divíziójának éves továbbképző jellegű kongresszusa, melyen az előző 

években is számos magyar patológus vehetett részt a néhai Vladimir Totovic Professzor Úr 

magánalapítványának támogatásával. Az IAP Német Divíziója folytatja a hagyományt és 3 fiatal 

kolléga részére térítésmentes részvételt biztosít. A további jelentkezők (maximum 10 fő) részvételét az 

IAP Német és Magyar Divíziója megosztva fedezi. A részvételi díj 30%-t az IAP német Divíziója 

fedezi. A fennmaradó 70%-ot, az úti- és szállásköltséget harmadik forrásból (saját, illetve 

intézményi, egyéb forrás) egyénileg kell biztosítani. Az IAP magyar Divíziója személyenkét 

maximum 100.000 Ft támogatást nyújt. Ezen jelentkezési lap egyben az IAP pályázati lap is. 

 

Az ezévi kongresszus plenáris előadásának címe: 

Hot topics and recent advances in Gynecological Pathology 
A jelentkezésnél feltétel a 40 év alatti életkor, a jó német és angol nyelvértés és minimum két éves 

IAP tagság. Előnyben részesülnek az elbírálásnál a 35 év alattiak és azok, akik korábban nem 

vettek részt ezen a rendezvényen.  

Felhívjuk figyelmét, hogy az IAP Magyar Divíziója tagonként és kétévente egy külföldi 

rendezvényen való részvételhez adhat támogatást. 
 

Kérem, ismertesse kollégáival is a fenti lehetőséget. A látogatni kívánt programpontokat a 

mellékletként küldött témalistából lehet kiválasztani, ezért javasoljuk a mellékletet kinyomtatni, 

kitölteni és az alábbi fax-számra visszaküldeni. A program egyébként a www.iap-bonn.de honlapon is 

megtekinthető. Hasonlóan ezen levél is kinyomtatható, alsó részén kitölthető és visszafaxolható, 

illetve akár az alábbi e-mail-címre levélként visszaküldhető a mellékelt német nyelvű 

Anmeldungsformular-al együtt. A gyors postaforgás érdekében teljesen megszüntetjük a hagyományos 

küldemények használatát, hogy a foglalásokhoz szükséges határidőt tartani lehessen. Személyenként 

külön lapok töltendők ki! 
 

IAP Magyar Divízió, Üllői út 93., Budapest, 1091 Fax: (06-1) 215-6921; 

balogh.lenke@med.semmelweis-univ.hu 

 

Jelentkezési határidő: 2019. január 4. 

Üdvözlettel: 

                       Dr. Borka Katalin  (06-20-8259660)              Dr. Fintha Attila (06-20-8259236)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Név:        Kor: 

 

Levelezési cím (munkahely): 

 

Telefon-/Faxszám:      E-mail: 

 

Magyar IAP tagság kelte (a tagdíj befizetését igazoló bizonylatot mellékelni szükséges): 

 

Kapott-e korábban az IAP-MD-tól külföldi utazáshoz támogatást (mikor): 

 

Vett-e részt korábban ezen a kongresszuson?  igen (mikor?)  nem 

 

Német nyelvtudás szintje:   alapfok  középfok  felsőfok 

Angol nyelvtudás szintje:   alapfok  középfok  felsőfok 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a részvételt bármilyen okból le kell mondanom, az ezzel járó 

költségek engem terhelnek. 

       ....................................... 

Dátum:                     Aláirás 

http://www.iap-bonn.de/
mailto:balogh.lenke@med.semmelweis-univ.hu

