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A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar XXVIII. alkalommal rendezte meg 

Tudományos Diákköri Konferenciáját a megelőző két évtől eltérően, személyes jelenléttel. A 

rendezvénynek ezúttal Szombathely városa adott otthont 2022. május 6-7. napján. A 

konferencia az illusztris Agora Művelődési és Sportház épületében került lebonyolításra 

(Szombathely, Március 15. tér 5, 9700).  

Az eseményen összesen 185 hallgató 17 szekcióban számolt be tudományos munkájának 

eredményeiről a konferencia első napján, 2022.május 6-án. A 17 szekció az alábbi 

egészségtudományi területeket képviselték: Nursing section, Health sciences section, 

Diagnosztikai képalkotás – Radiográfia szekció, Dietetika és táplálkozástudományi szekció I., 

Dietetika és táplálkozástudományi szekció II., Dietetika és táplálkozástudományi szekció III., 

Orvosi Laboratóriumi diagnosztika szekció, Védőnő szekció, Sport és Fizikai aktivitás 

szekció, Rekreáció szekció, Fizioterápia szekció, Mentőtiszt szekció, Ápolástudományi 

szekció I., Ápolástudományi szekció II., Szülésznő szekció, Egészségügyi menedzser – 

Népegészségügyi ellenőr – Egészségturizmus szervező szekció, Egészségtudomány – 

Középiskolás diák szekció. Örömünkre szolgál, hogy a 17 különálló szekció közül kettő angol 

nyelvű és egy, középiskolás diákokat magába foglaló szekció került megszervezésre. A 

külföldi hallgatók, illetve az egészségtudományokban érdekelt középiskolai diákok 

tudományos aktivitása az elmúlt konferenciákhoz képest növekvő tendenciát mutatott. A 

szekciók előadói az Egészségtudományi Kar öt képzési központjából érkeztek, nevezetesen 

Pécsről, Zalaegerszegről, Kaposvárról, Szombathelyről és a határon túli Zomborból.  

A szekciókban elhangzott tudományos előadásokat 3 fő oktatói és 1 fő Hallgatói 

Önkormányzat által delegált hallgatói tag értékelte. Az értékelési szempontok szigorúak, 

követik az Országos Tudományos Diákköri Konferencia értékelési elveit. Minden szekcióban 

1 db első, 1 db második, 1 db harmadik helyezést adott ki a bizottság. A dobogós helyezések 

mellett 1 db Hallgatói Önkormányzat Különdíj került odaítélésre szekciónként. A díjak 

mellett számos elismerés került kiosztásra, mely azt eredményezte, hogy a munkásságukat 

prezentáló hallgatók több, mint két harmada zárhatta sikeresen a konferenciát.  

A konferencia másnapján, 2022.június 7-én Tudományos ülés keretén belül Dr. Stánitz Éva a 

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház orvosigazgatója tartott előadást, mely az aktuális 

koronavírus járvány tapasztalatait foglalta magába. Az előadás követően Király Gábor 108-

szoros válogatott labdarúgókapus mesélte el életútját, és sarkallta a hallgatókat a pozitív 

szemlélet és megújulás gondolkodásmódjára.  



 
 

 

 

185 hallgató tudományos tevékenységét 105 témavezető segítette. A rendezvény a terveknek 

megfelelően zajlott, mely gördülékenységet, precizitást jelentős háttérmunkálatok előztek 

meg, mely munkálatok lebonyolítását 35 kolléga vett részt. 
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