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Kötelező kurzusok 

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

alaptevékenységéhez szorosan nem kapcsolódó 15 órás kurzus vállalása. Ebben az évben az 

egyik kurzus témája a Katasztrófavédelem – mentés volt. A szakkurzus megismertette a 

hallgatókkal a sürgősségi lélektan alapjait, a pszichotraumák, krízisek (öngyilkosság, agresszív 

cselekedetek) és azok kezelését, ellátását. Majd krízis helyzetet szimulálva ismerkedtek meg a 

stresszkezelés folyamatával. Bemutatásra kerültek a mentéssel foglalkozó szervezetek, azok 

tevékenységi köre és a mindennapi mentési munkájuk. A kurzus elméleti előadásokból és 

gyakorlati bemutatóból állt. Ez a program a szombathelyi képzési központban zajlott még 

személyes részvétellel.  

A másik kurzus megvalósítása már az Online térben, a Teams rendszeren keresztül 

került megvalósításra, amelynek témája kommunikációs és személyes készségek fejlesztése 

volt. Az oktatók az elméleti ismeretek mellet kis csoportokban történő gyakorlati feladatok 

adásával valósították meg céljaikat. A kurzus egyik részében a verbális és nonverbális 

készségeket fejlesztették, majd a tárgyalási stratégiák megismerése és gyakorlati alkalmazása 

volt a feladat. 

Hallgatói visszajelzések alapján mindkét kurzust nagyon hasznosnak, 

újszerűnek találták, amelyek olyan ismereteket adtak számukra, hogy a későbbi 

életükben vagy a munkalehetőségre való pályázásukkor jelentős segítséget 

nyújtanak.  

 

Kötelező programelemként  az Éltes Mátyás iskolaközpontban megrendezésre 

kerülő programok segítőiként vettek részt hallgatóink. Ez a programelem csak részben 

valósulhatott meg, mivel a Covid 19 pandémia miatt az iskolák bezártak és a későbbiekben sem  

volt lehetséges a személyes programok lebonyolítása. A pandémia a másik vállalásunkat törölte 

(Öreg porcikák” táncprogram), azonban a szakkollégista hallgatóink nagy számban 
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jelentkeztek az önkéntes egészségügyi munkára, ahol felelősségteljes tevékenységet végeztek, 

segítve a védekezés folyamatát. 

Konferencián történő részvétel 

A XIII. Sántha Kálmán Tudományos E-Kerekasztal volt, ahol 7 fő képviselte az Egészségtudományi 

Szakkollégiumot előadással. A zsűri döntése alapján, négy szakkollégista hallgató nyerte el 

szekciójában a „Legjobb előadás” díját.  

 33. EANM - European Association of Nuclear Medicine – kongresszuson, ami  EANM Európa 

legnagyobb nukleáris medicina kongresszusa, összesen 3 szakkollégiumi hallgató vett részt, ami szintén 

online módon került megrendezésre. A kaposvári szakkollégium referense, előadóként is szerepelt a 

kongresszuson. Nívós előadására a Technologist Oral Presentations (TOP) szekcióban került sor. 

A harmadik konferencia rendezvény a Magyar Egészség-Gazdaságtani Társaság 2020.10.27-én tartotta 

meg a járványhelyzet miatt korábban elmaradt márciusi konferenciáját, mely ezúttal az online térben 

valósult meg. A META Konferencián egy PhD hallgatónk képviselte az Egészségtudományi 

Szakkollégiumot, akinek két posztere is elfogadásra került a konferencia virtuális poszter szekciójában: 

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

konferencián, így már ezt is nagy élményként élték meg. Emellett szakmai tapasztalatokkal és 

kapcsolatokkal gazdagodtak. Beszámolóik és a beszélgetéseink során pozitívnak értékelték a 

részvételi lehetőséget. 

 

Vitaestek megvalósítása 

A projektben négy vitaestet szerveztünk, ezek Szombathelyen és Pécsett valósultak meg. Az 

első vitaestet Pécsen még személyes részvétellel tudtuk megrendezni, ami a Divatdiétákat 

mutatta be és adott az érdeklődőknek megalapozott információkat. A vitaest iránt nagy 

érdeklődés mutatkozott, az előadó termünk megtelt, a beszélgetést pedig fel kellett 

függesztenünk a késői időpont miatt. Másik két vitaestünk a szombathelyi képzési központ 

szervezésében zajlott az abortusz és a hospice témakörben. Itt is a probléma feltárása és 

fontossága miatt szinte az éjszakába nyúlt a beszélgetés, ez is igazolta a vitaestek fontosságát 

és a témakörök iránti érdeklődést. Az utolsó eseményünk ebben az évben a Mindennapi 

függőségeink, online keretek között a TEAMS rendszeren keresztül zajlott. Itt is nagyszámú 

érdeklődő vett részt és az izgalmas beszélgetést folytattak a hallgatók és a szakemberek. A 

hallgatói visszajelzések alapján, a témák elnyerték a tetszésüket, többen jelezték, hogy a témák 

folytatását szeretnék. 



 

 

Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Kar 
Egészségtudományi Szakkollégium 

A vitaestek nyitottak voltak a nem szakkollégista hallgatók és más érdeklődők számára is, ezzel 

célunk a Szakkollégium népszerűsítése volt ugyanakkor a témák szakértői pedig biztosították a 

hitelességet a tudományos álláspont közvetítésével.  

Szakmai nyilvánosság biztosítása, szakkollégiumi honlap működtetése, fejlesztése 

Az Egészségtudományi Szakkollégium honlapra az események frissítése, folyamatos feltöltése 

történt. Programok, események képi anyagának feltöltésével és hallgatóbaráttá tételével 

könnyebb elérést biztosít az érdeklődők számára, ugyanakkor biztosítja a nyilvánossággá tétel 

követelményét is. Ezen a linken megtalálható: http://etszk.etk.pte.hu/ . 

 Az idei évben megvalósításra került a honlapunkon megjelenített elektronikus jelentkezési 

felület, ami egyszerűsítette a szakkollégiumi jelentkezés folyamatát.  

 

A közösségi programoknak csak egy kis része valósulhatott meg a pandémia 

következményeként. A Terheléses labor látogatására is csak szűk körben, kiscsoportokban 

kerülhetett sor, az idei évben sajnos nem tudtuk megvalósítani a személyes találkozásokat, a 

közös élményeket nyújtó programokat.  

A szakkollégiumi tagok tudományos és közéleti publikációinak megjelentetése 

 Az év folyamán több megjelent és elfogadott publikáció született szakkollégista hallgatóinktól. 

Több idézhető absztrakt is keletkezett a jelentős online konferencia lehetőségnek köszönhetően. 

Elsőszerzős és társszerzős  cikkekben publikáltak  hallgatóink. 

Sipos Dávid, Varga Veronika, pandur Attila, Kedves andrás, Petőné Csima Melinda, Cseh 

Szabolcs, Betlehem József, Moizs Mariann, Repa Imre, Kovács Árpád 

Radiológiai osztályon dolgozó szakdolgozók kiégési szintje Magyarországon (Burnout level 

among radiology department workers in Hungary) Orvosi Hetilap 160 : 27 pp. 1070-1077., 8 

p. (2019) 

 Szabó, Zoltán Tamás ; Ács, Pongrác ; Pusztafalvi, Henriette ; Kéri, Katalin ; Vass, Lívia  

 Fogyatékossággal élők sportjával kapcsolatos attitűdvizsgálat, SPORT- ÉS 

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI FŰZETEK SPORT- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI FÜZETEK 

IV. pp. 40-55. , 16 p. (2020)  

 

 Szabó, Zoltán Tamás ; Vass, Lívia, A figyelemkoncentráció képességének vizsgálata 

különböző sportágat űző sportolók körében, SPORT- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI 

FŰZETEK III. : 2. pp. 40-54. , 15 p. (2019)  

 

 

 

http://etszk.etk.pte.hu/
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10064649
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31387387
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10064649
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10016923
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30733948
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30733948
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Eszközök beszerzése 

A pályázat segítségével a szakkollégium eszköztára tovább bővült, beszerzésre került 1 

fényképezőgép, ami a beszerzés után a Szombathelyi Képzési Központhoz, a szakkollégiumi 

képviselőjéhez került, amit az idei programoknál már használtak is.  

 

 

 

 

Pécs, 2021.01. 26. 

Prof. Dr. Ács Pongrác 

egyetemi tanár, dékán 

Egészségtudományi Kar 
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