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Dr. Márton Ildikó,
a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar egyetemi tanára,
Árkövy-Emlékérem kitüntetést kapott
A kitüntetett éltpályájának rövid bemutatása
Dr. Márton Ildikó 1978-ban szerzett általános orvosdoktori diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Végzését követően a Stomatológiai Klinikán állt
munkába, s 1982-ben Fog- és Szájbetegségek, 2004ben a Konzerváló Fogászat és Fogpótlástan szakvizsgát szerzett. Szakterülete a konzerváló fogászat és
endodontia, amely tárgyak oktatását és vizsgáztatását
végzi magyar és angol nyelven. E területen tart továbbképző előadásokat és gyakorlati kurzusokat. 1999-ban
habilitált, 2002-ban egyetemi tanári kinevezést kapott.
Tudományos érdeklődési területe a szájüreg gyulladásos és daganatos kórfolyamatainak vizsgálata. Kandidátusi értekezését 1990-ben védte meg. MTA doktori fokozatot 2004-ben szerzett. Az elmúlt évek során közel öt
évig kutatott és tanult külföldön, ebből egy évet Német
országban, hármat az Egyesült Államokban, egy évet
pedig rövidebb tanulmányutak keretében Európa számos képzőhelyén. Angol és német nyelvből állami középfokú, orosz nyelvből alapfokú nyelvvizsgával rendelkezik. A Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Karának alapító dékánja. Nevéhez köthetők az angol nyelvű
fogorvosképzés elindítása Debrecenben, a megsokszorozódó hallgatói létszám korszerű képzését bizto-

sító épületfejlesztések és infrastrukturális bővítések
létrehozása, az első magyar Fogorvostudományi Doktori Iskola elindítása. 2003-ban a Magyar Fogorvosok
Egyesülete elnökévé választották. Hat évig töltötte be
ezt a funkciót. 2004-ben kinevezték a Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiuma elnökévé, amely funkcióban öt évig tevékenykedett. Számos hazai és nemzetközi szakmai és tudományos bizottság munkájában vett
és vesz részt, közöttük szerepel a Magyar Akkreditá
ciós Bizottság, az OTKA zsűri, az ETT, az MTA Orvosi
Tudományok Osztálya Klinikai Tudományos Bizottság,
a Rektori Konferencia Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, a teljesség igénye nélkül. A kutatás terén 1989ben Amszterdamban, benyújtott pályázata és előadása alapján elnyerte az Európai Endodontiai Társaság
(E.S.E.) kétévenként legjobb kutatónak ítélt „Research
Prize” díját. 1998-ban az IFEA, az Endodontia Szövetség világkongresszusán a legjobb kutatói poszter-díjjal
tüntették ki. Jelentősebb hazai kitüntetései: Körmöczidíj, Széchenyi Professzori ösztöndíj, a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett, valamint az Apáczai Csere
János díj.
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