SZAKMAI BESZÁMOLÓ
A PTE EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
XXII. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJA
Pályázati azonosító: NTP-HHTDK-15-0044

2016. május 6-7-én került megrendezésre a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
XXII. Kari Tudományos Diákköri Konferenciája a Kaposvári Képzési Központban (7400
Kaposvár, Szent Imre u. 14/B.)
A konferencia honlapja: http://www.etk.pte.hu/menu/579/574
Ez a kétnapos, több száz embert vendégül látó konferencia, leend
gyógytornászok, dietetikusok, véd
képalkotó

diagnosztikai

ment tisztek, ápolók,

k, népegészségügyi ellen rök, orvosi laboratóriumi és

analitikusok,

egészségfejleszt k,

rekreáció

szervez k,

szociális

munkások, egészségügyi szervez k, szülészn k, oktatóik és további vendégek részvételével
zajlott.
A konferencia els napján 324 f regisztrált, a második napján 330 f vett részt.
A konferencia rövid programja az 1. sz. mellékletben, a részletes programja az absztrakt kötetben
megtekinthet . A program az Ünnepélyes megnyitóval indult, ahol hivatalos köszönt beszédet
mondott:
GELENCSÉR Attila, Kaposvár és környéke országgy lési képvisel je, az Országgy lés
jegyz je, a Vállalkozásfejlesztési Bizottság tagja
Dr. NESZMÉNYI Zsolt, a Somogy Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja
OLÁH Lajosné, Kaposvár Megyei Jogú Város alpolgármestere
Prof. dr. REPA Imre egyetemi tanár, KE kancellári f tanácsadója, a Somogy Megyei
Kaposi Mór Oktató Kórház stratégiai igazgatója
Dr. PAPP Erzsébet, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház orvosigazgatója
Dr. BETLEHEM József egyetemi docens, karunk dékánja
Dr. STROMÁJER-RÁCZ Tímea adjunktus, karunk Kaposvári Képzési Központjának
igazgatója
ELMER Diána, karunk Hallgatói Önkormányzatának elnöke
Prof. dr. FIGLER Mária egyetemi tanár, a Tudományos Diákkör elnöke
A köszönt k után a MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred Kaposvár Hely rségi
Zenekar m sorát hallgathatták meg a résztvev k a megnyitó ünnepség zárásaként.

A 11.15-kor kezd

szekcióüléseken az idei évben 139 hallgató mutatta be – a tantervi

törzsanyagon túlmutató, önálló, de a témavezet

oktató által támogatott kutatáson alapuló –

tudományos munkájának eredményeit. Az el adások 10 szekcióban hangzottak el, majd a szakmai
zs ri értékelése alapján május 7-én, a tudományos üléssel egybekötött eredményhirdetésen került
sor a díjak, elismerések átadására. A helyezetteken kívül – a felajánló cégek és szervezetek
jóvoltából – több mint 50 elismerés került kiosztásra (helyezettek, különdíjak, elismerések listája a
2. sz. mellékletben látható).
Mindemellett támogatóink felajánlásai nagymértékben segítették a szervezés folyamatát, valamint
a konferencia résztvev inek igényes vendégül látását.
Május 6-án délután a vendégek desedai kiránduláson vehettek részt, este pedig a Kulturális m sor
keretében Csányi Sándor színm vész el adását tekinthették meg. Ezt követ en került sor az
állófogadásra.
Mivel a TDK kiváló lehet ség a hallgatók számára a szakmai nyilvánosságra, illetve hogy
bekapcsolódjanak az Egészségtudományi Karon folyó elméleti és gyakorlati kutatómunkába, s t
esetlegesen megalapozzák a kés bbi tudományos el remenetelt, kiemelten fontos volt az igényes,
mindenre kiterjed rendezvényszervezés.
A projektben, a rendezvény lebonyolításán túl, a pályázatban vállaltaknak megfelel en
beszerezésre került 3 db idegen nyelv

szakkönyv, ezek a következ k:1. Guccione, A.:

Geriatric Physical Therapy; 2. Hoogenboom, B.: Musculoskeletal Interventions; 3. Fitzgerald,
C.: Musculoskeletal Health in Pregnancy and Postpartum, továbbá informatikai témájú
szakkönyvek is e-book-ok formájában. A támogatásból beszerzett szakkönyvek a TDK munka
eredményességének érdekét szolgálják.

………………………………….
Dr. BETLEHEM József
egyetemi docens, dékán

