
 

 

SZAKMAI TAPASZTALATOK 
 

Projekt azonosító száma: NTP-HHTDK-19-0050 
Projekt címe: PTE ETK XXVI. Kari TDK Konferencia 

 
 

A PTE ETK XXVI. Kari TDK konferenciája 2020.05.20-án, online került megrendezésre a Kaposvári Képzési 

Központ megszervezésével. 163 hallgató nyújtott be összefoglalót. A verseny 14 szekcióban zajlott le, melyek 

a következ k voltak: Ápolástudományi szekció I.- II., Diagnosztikai képalkotás alapjai szekció, Dietetika és 

táplálkozástudományi szekció I-III., Orvosi Laboratóriumi diagnosztikai szekció,Véd  és prevenció szekció, 

Sportfizioterápia szekció, Ment tiszt szekció, Népegészségügyi és csecsem  és kisgyermeknevel  szekció, 

Rekreáció és sportmenedzser szekció, Fizioterápia szekció, Szülészn  szekció. Minden szekcióban 1db els  

1db második, és 1db harmadik helyezést adott ki a szakmai bíráló bizottság, mely 3 f  oktatóból (zs ri elnök 

+ 2 zs ritag) és egy f  HÖK által delegált hallgatói tagból állt. A zs ri munkájában összesen 42 f  oktató és 14 

 hallgató vett részt. Minden szekció esetén különdíjak (HÖK különdíj) és tudományos díjak, illetve 

elismerések (támogatói elismerés) kiosztására is sor került. A Diákköri Konferencián középiskolás hallgatók 

(2 f ) is el adta kutató munkáját, ezáltal támogatói elismerésben részesültek. Online TDK konferenciánk igen 

népszer  volt hallgatóink, oktatóink és vendégeink körében. 

 

A program: 

2020. május 20. (szerda) 
9:30- Ünnepélyes megnyitó 

Dr. habil. OLÁH András – egyetemi docens, dékán 
GULYÁS Tibor – innovációért felel s helyettes államtitkár  
DÉR Tamás – Kaposvár Megyei Jogú Város alpolgármestere 
Dr. STROMÁJER-RÁCZ Tímea – adjunktus, képzési központ igazgató 
POTYONDI Dorina – HÖK elnök 
Prof. dr. FIGLER Mária – egyetemi tanár, a PTE ETK TDK elnöke 

10:00- Szekcióülések 
 

17:00 Zs ri értékel  megbeszélés 
 

19:00  Eredményhirdetés  
 

 

 



 

 

Köszönjük a hallgatók felkészülését, a témavezet k és a bíráló bizottságok tevékenységét.  

Köszönjük Prof. Dr. Figler Mária Professzor Asszonynak és Dr. Hock Márta Adjunktus Asszonynak a 

szervezésben való áldozatos munkáját. Köszönjük a Kaposvári Képzési Központ vezet jének (Dr. Stromájer-

Rácz Tímea), oktatóinak, és minden munkatársának kiváló és áldozatos munkáját, amellyel hozzájárult a XXVI. 

Kari Tudományos Diákköri Konferencia sikeréhez. 

 

Külön köszönet, Dr. habil. OLÁH András, karunk dékánjának, hogy határozottan fellépve hitt benne és 

ösztönzött minket arra, hogy virtuális térben online körülmények között is meg tudjuk valósítani a már 1995. 

óta minden évben, más-más képzési központban megtartott Tudományos Diákköri Konferenciát. 

 

Ebben az évben a tavalyi évhez hasonlóan középiskolás diákoknak is lehet séget biztosítottunk, hogy részt 

vegyenek kutatómunkában.  A diákok nagyon érdekl ek voltak, szívesen fogadták a lehet séget a 

tudományos élettel kapcsolatos ismereteik kib vítésére. A felkészülés során elsajátításra került ismereteket 

a TDK konferencián 2 f  tudta bemutatni. A mentorok elmondása szerint nagyon szorgalmasan kutattak az 

adott témakörökben a hallgatók, és megfelel  eredmények is születtek. Nagyon reméljük, hogy ez által ihletet 

kaptak a középiskolások, és pályaválasztás során is könnyebben fognak tudni döntést hozni. 

 

 

Prof. Dr. FIGLER Mária       Dr. HOCK Márta 
egyetemi tanár        adjunktus 
dékáni megbízott, TDT elnök      TDK Kari Koordinátor 


