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A projekt kötelezően megvalósítandó eleme volt a két félévben, egy-egy a szakkollégium 

alaptevékenységéhez szorosan nem kapcsolódó 15 órás kurzus vállalása. Az őszi félévben a 

Pályázatírás és projektmenedzsment c. kurzus Szombathelyen zajlott, melyben Karamánné dr. 

Pakai Annamária és dr. Varga Zoltán ismertette meg a résztvevőkkel a pályázatgenerálás, 

előkészítés fázisait, a pályázati program elkészítését, a költségvetés megtervezését, valamint a 

sikeres szakmai önéletrajz megírását. A tavaszi szemeszterben dr. Tigyiné dr. Pusztafalvi 

Henriette, dr. Barcsi Tamás és Cséplő Máté az asszertív kommunikáció gyakorlatát és a 

toleráns és empatikus konfliktuskezelést ismertették meg a résztvevőkkel.  

Hallgatói visszajelzések alapján mindkét kurzust nagyon hasznosnak, újszerűnek találták, 

amelyek olyan ismereteket adtak, amelyek segítenek a későbbi munkalehetőségre való 

pályázáshoz. A csoportmunkákban a szakkollégisták sokat tanultak önmagukról és a 

társaikról, szituációs gyakorlatokban a helyes kommunikáció elsajátításáról, 

problémamegoldásokról.  

 

Konferencián történő részvétel 

A pályázatban lehetőséget tudtunk biztosítani egy hallgatónak, hogy részt vegyen a European 

Congress of Radiology nemzetközi konferencián, amely a világ második legnagyobb 

radiológiai megmozdulása volt. Az 5 napos bécsi konferencia során a hallgató megismerhette 

és kipróbálhatta a legújabb radiológiai eszközöket. 

A különböző egészségtudományban tanuló szakkollégista hallgatónak tudtunk hazai 

konferencia részvételt biztosítani a pályázat segítségével. Így gyógytornász, dietetikus, 

népegészségügyi ellenőr, diplomás ápoló, epidemiológia MSc szakos hallgatók tudtak részt 

venni leendő szakmájukhoz kapcsolódó, látókörüket és tudásukat bővítő előadásokon.  

A szakkollégisták minden esetben örültek a lehetőségeknek, sokan először vettek részt 

szakmai konferencián, így már ezt is nagy élményként élték meg. Emellett szakmai 
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tapasztalatokkal és kapcsolatokkal gazdagodtak. Beszámolóik és a beszélgetéseink során 

pozitívnak értékelték a részvételi lehetőséget. 

 

Vitaestek megvalósítása 

A projektben félévenként 2-2 vitaestet terveztünk, ezek Pécsett valósultak meg. Az őszi 

szemeszterben nagy népszerűségnek örvendett a Növényi alapú táplálkozásról és a Védőoltás, 

immunizálás, a védőoltás ellenességről szóló vitaestünk, melyekre a témában jártas és/vagy 

érintett szakembereket hívtunk meg.  

A tavaszi szemeszterben bepillanthattak a résztvevők a mentőtisztek életébe, szembesültek az 

„igazi” vészhelyzettel, ennek feldolgozásával. Utolsó vitaestünkön a fogyatékkal élők 

nehézségeit, örömeit ismerhették meg a résztvevők. A hallgatói visszajelzések alapján, a 

témák elnyerték a tetszésüket, többen jelezték, hogy a témák folytatását szeretnék. 

A vitaestek nyitottak voltak nem szakkollégista hallgatók számára is, ezzel célunk a 

Szakkollégium népszerűsítése volt.  

 

Szakmai nyilvánosság biztosítása, szakkollégiumi honlap működtetése, fejlesztése 

Az Egészségtudományi Szakkollégium honlapja teljes egészében megújult, mely ezen a 

linken megtalálható: http://etszk.etk.pte.hu/ . Hallgatóbarát és könnyebb elérést biztosít az 

érdeklődőknek. 

 

Eszközök beszerzése 

A pályázat kezdetekor az Egészségtudományi Szakkollégium nem rendelkezett tárgyi 

eszközzel. A pályázat segítségével a szakkollégium eszköztára is bővült, beszerzésre került 

egy fényképezőgép tartozékokkal, egy tablet, 2 darab hordozható winchester, melyek a 

beszerzés után már remek szolgálatot tettek. 

 

Kutatási hálózat kialakítása 

A Szakkollégium dinamikus működését segíti az ha hasonló tudományterületek iránt 

érdeklődő hallgatók között jól működő kapcsolat jön létre. Számunkra egyértelmű volt, hogy 

az Egészségtudomány területén alakítsuk ki ezeket a kapcsolatokat, ami már a korábbi évben 

is körvonalazódni látszott. A Cholnoky László Szakkollégiummal és az ÁOK Romhányi 

György Szakkollégiummal kívántuk ezt a kapcsolatot kialakítani. Ennek érdekében közös 
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programokat szerveztünk, amelynek alkalmával sikerült az együttműködési lehetőséget 

megbeszélni. A szóbeli szándékunkat írásban is megerősítettük egy Szándéknyilatkozattal, 

amit egyeztetést követően Együttműködési Megállapodásban szeretnénk rögzíteni. A közös 

programok és a Cholnoky Szimpóziumon való előadási lehetőség is már szorosabb 

kapcsolatot eredményezett a hallgatóink között.  

 

A szakkollégiumi élethez szervesen kapcsolódó, szakmai tartalmakra épülő kulturális, 

sport- és egyéb szabadidős jellegű közösségi tevékenységek 

A szakkollégista hallgatókkal meglátogattuk az Abaligeti Cseppkőbarlangot és Denevér 

múzeumot, amit a jó időnek köszönhetően is nagyon élveztek. A program lehetőséget adott a 

hallgatók szemléletformálására és a kötetlen beszélgetésekre. Ez a kötetlen program segíti a 

közösséggé alakulás, a barátságok kialakulását és az élmények maradandó emlékként élnek 

majd a hallgatókban tovább.  

 

A MediSkillsLab - Szimulációs Oktatási Központ látogatása egy új világba repítette el a 

hallgatókat. Lenyűgözte őket a modern oktatási lehetőség világa, ami újabb igényeket vetített 

előre. Megerősített minket abban, hogy a szakkollégiumok közötti együttműködést mely 

területeken erősítsük meg és hova helyezzük a hangsúlyokat.    

Egészségtudományi Piknik - A Cholnoky László Szakkollégium vezetőségi tagjaival együtt 

töltöttük ezt a délelőttöt és a munkaebédet. A kirándulás és ebéd közben alkalom nyílt a közös 

területek megtalálására és az együttműködés tereinek beazonosítására. A jó hangulatú 

programon mindenki megelégedésére megállapodtunk az együttműködés sarokpontjairól. Ezt 

a Szándéknyilatkozatban meg is erősítettünk és folyik az Együttműködési Megállapodás 

kidolgozása.  
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