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Bemutatkozó szöveg:
Kiss Gábor Gyula az MTA Atommagkutató Intézet tudományos főmunkatársa. Stabil és
radioaktív ionnyalábok alkalmazásával kivitelezett kísérleteinek célja a vasnál nehezebb kémiai
elemek izotópjainak keletkezésének vizsgálata, illetve a robbanásos nukleoszintézis folyamatok
pontos modellezése. Eredményeit mintegy 150 tudományos közleményben ismertette, h indexe
23. A Debreceni Egyetemen szerzett doktori fokozatot követően két-két évet Olaszországban
az INFN-LNS illetve Japánban a RIKEN Nishina Center kutatóintézetekben töltött posztdoktori
ösztöndíjasként. Számos nyalábidő pályázat illetve OTKA és KAKENHI kutatási pályázat
témavezetője. A Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat két alkalommal (2012-2015 illetve 20182021) nyerte el. Munkáját az MTA Atomki Fiatal Kutatói Díjjal (2009), az Akadémiai Ifjúsági
Díjjal (2012), Junior Prima Díjjal (2012) illetve Fermi Fiatal Kutatói Díjjal (2016) ismerték el.
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Detailed profile:
Gábor Gyula Kiss is senior research fellow at the Institute for Nuclear Research. He performs
experiments with stable and radioactive ion beams to study the nucleosynthesis of the isotopes
heavier than iron and to increase the precision of stellar explosion models. He published more
than 150 manuscripts, his h-index is 23. After he obtained his PhD at the University of Debrecen
he spent two years at INFN-LNS and other two years at RIKEN Nishina Center. He is the PI of
several research proposals, OTKA and KAKENHI research grants. He was awarded with the
Youth Price of MTA Atomki, with Youth Award of the MTA (2012) with Junior Prima Prize
(2012) and Fermi Young Researcher Award (2016).

