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A pályázati programunk „A komponens” részében a XXV. Kari TDK konferencia megszervezése, 

melléktevékenységként szakkönyv beszerzés volt, továbbá „Kötetlen beszélgetéssel egybekötött - 

OTDK helyezett által tartott - szakmai el adás szervezése, és lebonyolítása”. 

A „B komponens” részben középiskolások bevonása történt meg, ahol kiegészít  tevékenység volt: 

„Oktatói mentorálás személyesen és online”, „Középiskolások intézményi/kari TDK-konferencián 

való részvétele”, „Alapvet  kommunikációs ismeretek tanítása (írás, el adás)”. 

A pályázati célok mindegyike megvalósult, melyek jelent s mértékben segítették a résztvev ket 

több téren is, például a diploma utáni munkahelykeresésben. Fiatal pályakezd ként az 

elhelyezkedés napjainkban egyre nehezebb, szakmai tapasztalat híján, a betölteni kívánt pozíciókra 

elkészített önéletrajzok tartalma, egyetemen végzett tevékenységekkel felértékel dhet, ennek 

tükrében a Tudományos Diákköri Konferencián történ  részvétel feltüntetése el nyökhöz 

juttathatja pályázót. 

A PTE ETK XXV. Kari TDK konferenciája 2019.05.10-11-én, Zalaegerszegen került megszervezésre. 

139 hallgató nyújtott be összefoglalót. A verseny 12 szekcióban zajlott le, melyek a következ k 

voltak: Csecsem  és kisgyermeknevel  szekció, Ápolástudományi szekció II., Dietetika szekció, 

Táplálkozástudományi szekció, Orvosi Laboratóriumi diagnosztika szekció, Ápolástudományi szekció 

I., Fizioterápia – Sportfizioterápia szekció, Rekreáció és sporttudományi szekció, Ment tiszt szekció, 

Egészségtudományi szekció – Véd i és prevenciós alszekció, Diagnosztikai képalkotás alapjai 

szekció, Diagnosztikai képalkotás klinikai alkalmazások szekció. Hogy mennyire pozitív hatást 

gyakorolt a hallgatókra a TDK Konferencia lehet sége azt jelzi, hogy angol nyelvi képzésben részt 

vev  ápoló  hallgatók  is  részt  vettek  4  elhangzott  el adással.  Minden  szekcióban  1  db  els  1  db  

második és 1db harmadik helyezést adott ki a szakmai bíráló bizottság, mely 4 f  oktatóból és egy 

 HÖK által delegált hallgatói tagból állt. A zs ri munkájában összesen 48 f  oktató és 12 f  hallgató 

vett részt. Minden szekció esetén különdíjak (HÖK különdíj) és elismerések (Támogatói elismerés) 



 

 

kiosztására is sor került. A TDK hallgatók munkáját 79 témavezet  segítette. TDK konferencián igen 

népszer  volt hallgatóink, oktatóink és vendégeink körében, akik közt idén el ször köszönthettük a 

programunk másik komponensének szakmai programjában résztvev : 5 f  középiskolai diákot, és 2 

 középiskolai tanárt is. A résztvev k (oktatók, hallgatók, meghívott vendégek) száma a 

következ képpen alakult: 2019. május 10-én 341 f , május 11-én 261 f  volt. 

Törekszünk arra, hogy minden évben újabb kihívásoknak felelhessünk meg, ebben az évben el ször 

mutatkoztak be az angol nyelv  ápoló hallgatók (4 f ) TDK eredményeikkel, illetve eddig nem voltak 

középiskolai diákok a TDK konferenciánkon. 

A rendezvényr l további információk elérhet ek az alábbi linkre kattintva: 

http://etk.pte.hu/oktatas_aloldalak/tudomanyos-diakkor-konferenciak 

 

A rendezvény a terveknek megfelel en zajlott, a program a következ  volt: 

2019. május 10. (péntek) 
8:00 – folyamatos Vendégek fogadása, regisztráció 

ZalaZone Járm ipari Tesztpálya – Fogadóépület 
9:30 – 10:00 Zs ri ülése  

ZalaZone Járm ipari Tesztpálya – Fogadóépület 
10:00 – 10:30 Ünnepélyes megnyitó 

ZalaZone Járm ipari Tesztpálya – Fogadóépület 
11:00-17:00 Szekcióülések 

ETK Zalaegerszegi Képzési Központ 
13:00-15:30 Ebéd  

Keresztury Dezs  Városi M vel dési Központ 
17:00-18:00 Zs ri értékel  megbeszélés 

ETK Zalaegerszegi Képzési Központ 
19:00-23:00 Fogadás és m sor  

Keresztury Dezs  Városi M vel dési Központ 
  



 

 

2019. május 11. (szombat) 
8:00-9:00 Reggeli a hallgatók, segít k részére  
9:00 – folyamatos Vendégek fogadása, regisztráció 

ZalaZone Járm ipari Tesztpálya – Fogadóépület 
10:00 – 11:00 Tudományos Ülés 

Üléselnök: dr. habil. Betlehem József egyetemi tanár 
10:00 Prof. dr. Tóth Miklós egyetemi tanár 
Fizikai aktivitás, sport és egészségi állapot 
10:30- Vass Dezs  kutató, klinikai mérnök 
Okostechnológiák és eszközök alkalmazása az egészségügyben 

11:00 – 11:15 
 

Rózsás Zoltán oktatási és K+F koordinátor 
Járm ipari tesztpálya bemutatása 

11:15 -  Eredményhirdetés  
12:30 – 13:30 Ebéd  

Járm ipari tesztpálya aula 
 

Minden Kari TDK konferencia második napján magas szakmai színvonalú tudományos el adást 

hallgathatnak meg résztvev ink, így ebben az évben is, idén a fizikai aktivitás fontosságáról és az 

okos eszközök nyújtotta lehet ségekr l, mely új irányt adhat a megkezdett kutatásokkal 

kapcsolatban. 

Ebben az évben el ször vontunk be középiskolás diákokat is programunkba, akik nagyon 

érdekl ek voltak, szívesen fogadták a lehet séget a tudományos élettel kapcsolatos 

el tanulmányaik folytatására. Felkészülésüket a TDK konferenciára mentorok segítették: Káli-Lukács 

Éva, Tóth Bettina, Sió Eszter, Komáromy Márk, Békési Ádám, akikkel 7 hónapon keresztül (2018. 

október – 2019. április), havonta egy alakommal személyesen is találkoztak a Karunkon. A diákok 

részt vettek még egy képzésen is, melynek címe a következ  volt: „Alapvet  kommunikációs 

ismeretek”, mely szintén 7 hónapon keresztül zajlott, havi 1 alkalommal. A programba bevont 

középiskolás diákok: Kölcsey Ferenc Gimnázium (Zalaegerszeg) - Karamán Ábel, Keszthelyi Vajda 

János Gimnázium - Nagy Richárd, Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium - 

Peresztegi Réka, Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (Zalaegerszeg) - 

Sövegjártó Blanka, Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium - Tóth Olivér voltak. 



 

 

A képzés során elsajátításra került ismereteket már a TDK konferencián többen (3 f ) be tudták 

mutatni. Összességében elmondható, hogy mind a képzési, mind a mentorálási feladatok sikeresen 

zajlottak le, a diákok igen aktív részvételével. 

Tudásbázis b vítése mindig szükséges a tudományos munka során, ezért ebben az évben is 

megragadtuk ezt a lehet séget.  

Összesen 9 db (angol és magyar nyelv ) szakkönyvet szereztünk be pályázattámogatásból, melyek 

ként a Dietetikus és a Gyógytornászhallgatók felkészülését segítheti el . 

1. Télessy István: Táplálásterápia Táplálkozás-élettantól a farmakonutricióig. (2 pd) 

2. Ádány Róza, Sándor Judit, Angela Brand: Népegészségügyi genomika. (1 pd) 

3.Vasa László: A családi gazdálkodás ökonómiája. (1 pd) 

4.Tulassay Zs.: Klinikai belgyógyászat. (1 pd) 

5. Tátrai-Németh K- Erdélyi-Sipos A.: Közétkeztet k kézikönyve. (1 pd) 

6. Probst, Michel; Skjaerven, Liv Helvik: Physiotherapy in Mental Health and Psychiatry: a scientific 

and clinical based approach. (1 pd) 

7. Ahmed, Emad; Abdel Karim, Safa: Physiotherapy in general surgery. (1 pd) 

8. Anil Otwani, Komal; Effectiveness Of Buteyko Breathing in Physiotherapy: Buteyko breathing 

technique: Advanced Effective Breathing Method in Physical Therapy. (1 pd) 

 

„Kötetlen beszélgetéssel egybekötött - OTDK helyezett által tartott - szakmai el adás szervezése, és 

lebonyolítása” programelemet szintén Karunk Zalaegerszegi Képzési Központjában rendeztük meg, 

ahol Kiss Noémi, az idei OTDK konferencián sikeresen szerepl  hallgatónk tartott el adást 

2019.05.07-én, melyet nagy érdekl dés övezett. 

 
 


