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Personuppgifter
Jag heter Péter Nagy och jag är född den 21 mars 1982. Jag är ogift och har inga barn.

Kunnande och specialfärdigheter
Jag beskrivs allmänt som en lugn och tolerant människa som är lätt att samarbeta med. Jag anses av de 
flesta kunna lösa problematiska situationer snabbt och smart. Min kreativitet och mitt sinne för ledarskap 
har jag bevisat under mina studentår och korta jobbperiod då jag deltog i många olika projekt som till ex. 
ledning av universitetstidskriftens redaktion, medlemskap både i Läkarstudenternas riksnämnd och Szent 
János Sjukhusets forskningsinstitut.  

Utbildning
Min universitetsdiplom som kardiolog fick jag hösten 2005 på universitetet SOTE i Budapest. Mitt huvudämne 
var förstås koronarkirurgi men dessutom hade jag biämnen som lungkirurgi, hjärnkirurgi och medicin. Min 
universitetsavhandling heter ”Bedömning och begränsning av hjärtinfarktens storlek i samband med åderför-
kalkning i hjärtats kranskär„ Dessutom deltog jag i en övergripande forskningsprojekt sponsorerad av 
Vetenskapsakademin med målet att försöka utveckla nya metoder mot hjärtats disfunktioner hos spädbarn. 

Arbetserfarenhet
•  f o m oktober 2005 – t o m juni 2006: anställd i heltid som kirurg 

på kardiologiavdelningen på Szent János Sjukhuset. 
•  f o m december 2003 – t o m juni 2005: tjänstgjort i deltid som praktikant på kardiologiavdelningen och 

kirurgiavdelningen på Szent János Sjukhuset.

Språkkunskaper
Mitt modersmål är ungerska. Dessutom talar jag två andra språk flytande. Jag har avlagt och klarat 
internationella språkprov och skaffat mig följande behörigheter i de två sistnämnda språken:
engelska (expertnivå, erkänd med TOEIC-certifikat)
tyska (avancerad-utvidgad nivå, erkänd med Goethe Institut-certifikat)
Dessutom har jag baskunskaper i spanska och svenska. 

ADB och datakunskaper
Jag behärskar de vanligaste Windows-programmen, vilket betyder att jag har avancerade kunskaper i Word, 
Excell och PowerPoint. Det är ju program som jag dagligen använder och dessutom hade jag också gått ut 
en kurs i datakunskap i fjol. 

Förtroendeuppdrag
•  hade varit verksam som chefredaktör för universitetstidskriften Doktorn mellan februari och september 2005
•  hade varit med Läkarstudenternas riksnämnd mellan hösten 2003 och vintern 2005

Minta a  svéd nyelvû önéletrajzra




