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A tudományos diákköri munka továbbfejlesztése a Debreceni Egyetem
Népegészségügyi Karán
Szakmai beszámoló
A NK tehetséggondozó tevékenysége az Orvos- és Egészségtudományi TDK keretei
között zajlik. Az elnyert támogatásból rendszeres műhelyfoglalkozásokkal, tudományos
módszertani

konferencia

rendezésével,

tudományos

diákköri

konferenciákra

való

felkészítéssel segítettük a TDK-s hallgatók munkáját. A műhelyfoglalkozásokat szaktábor
egészítette ki. A szakmai felkészítés mellett anyagilag is támogattuk a hallgatók hazai és
nemzetközi tudományos diákköri konferenciákon való részvételét.
A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységek
A tervezettnek megfelelően 2016. szeptember 15. és december 20. között heti
rendszerességgel megtartottuk a műhelyfoglalkozásokat, melyeken a tervezettnél több
hallgató, 13 fő vett részt.
A Fizioterápiás Tanszék által szervezett I. Tudományos diákköri módszertani
konferencia a tervezett időpontban, 2016. november 15-16-án került megrendezésre, a
tanszék oktatóinak, meghívott előadóknak és tudományos diákköri hallgatóknak az aktív
közreműködésével. A konferenciára első nap 79, második nap 102 gyógytornászhallgató
regisztrált.
Az Orvos- és egészségtudományi TDK Konferencia 2017. február 15-17. között
került megrendezésre, melyen 48 előadás hangzott el a Népegészségügyi Kar tudományos
műhelyeiben dolgozó hallgatók részéről.
Nemzetközi diákköri konferencián (Marosvásárhely, 2017. március 29-április 1.) a
tervezettnél jóval több, 14 hallgató vett részt előadással a Népegészségügyi Karról.
A kassai hasonló konferencia 2017-ben nem került megrendezésre, így az arra
tervezett összeget a marosvásárhelyi konferencia résztvevőinek költségeire csoportosítottuk
át.
Az I. Tudományos diákköri módszertani konferencia témájához kapcsolódó
Módszertani füzetek első kötete 2017. júniusában készült el.
A Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék kihelyezett tanszéki konferenciája
Egerben, 16 fő részvételével 2017. június 7-9. között került megrendezésre.

A pályázatban megfogalmazott célok megvalósulása
Jelen pályázat célja volt a tehetséggondozás diákköri formájának támogatása, a
hallgatók szakmai, módszertani felkészítése a minőségi kutatómunka és a magas szintű
tudományos kommunikáció érdekében.
Úgy véljük, hogy a kitűzött célt messzemenően sikerült megvalósítani, hiszen a
Népegészségügyi Kar tanszékein dolgozó hallgatók eredményesen szerepeltek az Orvos- és
egészségtudományi TDK konferencián, amit 4 db 1. hely, 4 db 2. hely, és ugyancsak 4 db. 3.
díj bizonyít. Különdíjat kapott 9 hallgatónk. A tagozatok elnökei is rendkívül pozitívnak
értékelték a szereplést és több esetben rámutattak a minőségi fejlődésre.
Az OTDK Orvos-és egészségtudományi szekciójában 2 db I. díjat 3 db. II. díjat és 1
db. III. díjat nyertek az NK hallgatói.
A módszertani konferencia megrendezésével célunk volt a tudományos diákköri
hallgatók számának növelése és munkájuk színvonalának emelése. A szakmai felkészülést is
segítette a módszertani konferencia, melyen előadó hallgatóink rutint szereztek a
nagyközönség előtt történő előadástartásban, a hallgatóság pedig ismeretekkel gazdagodott és
többen kedvet kaptak a TDK munkához.
Céljaink elérését bizonyítja az is, hogy 14 hallgató jelentkezett a marosvásárhelyi
TDK konferenciára, ahonnan 3 hallgatónk különdíjjal tért haza.
A kihelyezett tanszéki konferencia is betöltötte feladatát, amit bizonyít a hallgatók
sikeres szereplése a helyi, országos és nemzetközi konferenciákon.
A pályázati támogatásból megvalósult programok
A Debreceni Egyetemen éves Orvos- és egészségtudományi TDK konferencián az
ÁOK, a FOK, a GYTK és a Népegészségügyi Kar tanszékein dolgozó TDK-s hallgatók
vettek részt. A Népegészségügyi Karról 48 előadás hangzott el a releváns tagozatokon. A
zsűri által kialakított helyezések alapján delegálta a TDT a legjobb 14 előadást az OTDK
Orvos-és egészségtudományi szekciójába. A résztvevők szerint a konferencia rendkívül
sikeres volt.
A Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék műhelyfoglalkozásain oktatók segítették
a tudományos diákköri munka iránt elkötelezett hallgatók felkészülését. Lehetőség adódott az
önálló kutatási eredményekről szóló beszámolókra, a diszkusszió keretében pedig
megbeszélésre kerültek a téma kapcsán felmerülő kérdések és opcionális lehetőségek,
következésképpen az előadók vitakészsége és téma iránti fogékonysága is fejlődött. A

foglalkozásokat mind az oktatók, mind a hallgatók hatékonynak értékelték, amit a
konferenciaeredmények igazolnak.
A pályázat keretében megvalósított egyéb kiegészítő tevékenységek
A marosvásárhelyi tudományos diákköri konferencián 14 hallgatónk szerepelt,
sikeresen. A magyar nyelvű konferencia népszerű a magyarországi hallgatók körében és jó
lehetőséget biztosít tapasztalatszerzésre és szakmai kapcsolatok kialakítására. A DETEP által
szervezett angol nyelvű Intertalent konferencián 2 hallgatónk vett részt, egyikük
tanulmánykötetben megjelenő cikkeket is írt (mindkettő megjelenés alatt).
A biostatisztikai, epidemiológiai és informatikai ismeretek bővítésére az Egerbe
kihelyezett Tanszéki Konferencián nyílt lehetőség, ahol a hallgatók betekintést nyertek a
survey értékelés módszertanába. A konferencia első része a hazai alap-és szakellátás
monitorozásával és értékelésének módszertanával egyaránt foglalkozott, a második blokkban
a tudományos munkához elengedhetetlen korszerű bibliográfia készítés ismereteit
sajátíthatták el a jelenlévők. Ezáltal lehetőség adódott a hallgatók és oktatók közötti szakmai
kapcsolatok további elmélyítésére és együttműködés elősegítésére.
A pályázat során megjelentetett kiadvány
Az I. Tudományos diákköri módszertani konferenciához kapcsolódva terveztük
Módszertani füzetek sorozat indítását, melynek I. kötete elkészült. 6 fejezetre tagoltan
tartalmazza a testtartás vizsgálatának és életkori sajátosságainak megfelelő ismereteket, a
gyermekek vizsgálatakor figyelembe veendő életkori sajátosságokat, a testtartás javítására
alkalmazható

alternatív

módszereket,

a

sportfizioterápia

jellegzetességeit

és

a

stresszinkontinencia szűrésének és vizsgálatának lehetőségeit. Az egyes fejezeteket a
Fizioterápiás Tanszék oktatói és meghívott előadóink írták. A módszertani füzetből 100
nyomtatott példány készült, melyeket TDK-s és TDK iránt érdeklődő hallgatóknak,
témavezetőknek kívánunk rendelkezésre bocsátani. Elektronikus formában a Módszertani
munkafüzet sokkal széleseb célközönséghez fog eljutni a következő tanévben.
Tervezettől való eltérés
Egyik, lényeget nem érintő eltérés az volt, hogy az évek óta szokásos meghirdetés a
kassai tudományos diákköri konferenciára elmaradt, de a hallgatókat és az anyagi
lehetőségeket a másik nemzetközi konferenciára, a marosvásárhelyire csoportosítottuk át.

A Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék kihelyezett konferenciája technikai
okokból és a kedvezőbb pénzügyi feltételek miatt nem Mezőkövesden, hanem Egerben került
megrendezésre.
Indikátorok teljesítése
A tervezett indikátorokat sikerült teljesíteni, illetve a legtöbb esetben túlteljesíteni. Az
intézményi tudományos diákköri konferencián résztvevők száma (beleértve a TDK-s
hallgatók számát is) csak a Népegészségügyi hallgatók számára vonatkozik.
Az NTP, az EMMI és az EMET nevét és hivatalos grafikai logóját tartalmazó beszámoló,
valamint a fotódokumentáció közzétételének helye:
http://nk.unideb.hu/hu/tdk-palyazatok, http://nk.unideb.hu/hu/galeria/tdk-2017
Teljesített szakmai indikátorok
A kötelező kurzuson részt vevő TDK-zó hallgatók száma
1.a. Ebből a férfiak száma
2. A kari szinten megszervezett Tudományos Diákköri Konferenciák száma
3. A kari szinten megszervezett Tudományos Diákköri Konferencián részt
vevő hallgatók száma
3.a. ebből a TDK-zó hallgatók száma
4. Az intézményi szinten megszervezett Tudományos Diákköri Konferenciák
száma
5. Az intézményi szinten megszervezett Tudományos Diákköri Konferencián
részt vevő hallgatók száma
5.a. ebből a TDK-zó hallgatók száma
6. A vállalt kiegészítő tevékenységek száma
6.a. ebből a szakmai attitűdök kibontakozását elősegítő kurzusok
száma
6.a.a. a részt vevő TDK-zó hallgatók száma
6.b. ebből a hazai szakmai konferenciákon történő részvételek száma
6.b.a. a részt vevő TDK-zó hallgatók száma
6.c. ebből a nemzetközi szakmai konferenciákon történő részvételek
száma
6.c.a. a részt vevő TDK-zó hallgatók száma
6.d. ebből a megjelentetett tudományos és közéleti publikációk száma
7. A program megvalósításában szerepet vállaló szakemberek (előadók, tutorok
stb.) száma
8. A program megvalósításához beszerzett tárgyi eszközök száma
9. A programhoz kapcsolódó nyilvános megjelenések száma, a kötelezően
előírtakon kívül
1.
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