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Tudományos Diákkörben folyó multidiszciplináris egészségtudományi kutatások
támogatása és fejlesztés
Szakmai beszámoló
Ebben a periódusban folytatódott a tehetséggondozás tudományos diákköri formájának
támogatása, a hallgatók szakmai, módszertani felkészítése a minőségi kutatómunkára és a
magas szintű tudományos kommunikációra. A Módszertani Konferencia tematikáját
biostatisztikai és epidemiológiai ismeretekkel bővítettük a nagyobb célközönség érdekében.
Célunk volt a TDK-s hallgatók számának növelése, motivációjuk fokozása, a legtehetségesebb
hallgatók tudományos közéletbe való bekapcsolódásának támogatása.
A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységek
A tervezettnek megfelelően, 13 biostatisztikai és epidemiológiai tehetséggondozó
műhelyfoglalkozást tartottunk a jelen pályázati periódusban 15 fő részvételével, a tervezett
tartalommal.
A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszékének II. Módszertani
Konferenciáját 2017. november 29-30-án tartottuk meg nagyszámú résztvevővel, melyen 36
előadás hangzott el, 5 témakör köré csoportosítva.
Az Orvos- és egészségtudományi TDK Konferencia 2018. február 21-23. között került
megrendezésre, melyen 40 előadás hangzott el a Népegészségügyi Kar tudományos
műhelyeiben dolgozó hallgatók részéről.
Nemzetközi diákköri konferencián (Marosvásárhely, 2018. március 21-24.) 7 hallgató vett
részt előadással a Népegészségügyi Karról.
A kassai nemzetközi diákköri konferencia 2018-ban sem került megrendezésre, így az arra
tervezett összeget a marosvásárhelyi konferencia résztvevőinek költségeire csoportosítottuk át.
A II. Módszertani Konferencia témájához kapcsolódó Módszertani füzetek második kötete
2018. júniusában elkészült.
A Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék kihelyezett tanszéki konferenciája Tokajban, 14
fő részvételével 2018. június 20-21. 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 5 hallgatónk. A tagozatok elnökei is rendkívül pozitívnak
értékelték a szereplést és több esetben rámutattak a minőségi fejlődésre.
A módszertani konferencia megrendezésével célunk volt a hallgatók érdeklődésének felkeltése,
a tudományos diákköri munka színvonalának emelése. A TDK-s hallgatók szakmai
felkészülését 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. Ezt bizonyítja, hogy a két tagozatba kellett
szervezni pl. a tercier prevenció témakört a jelentkező hallgatók nagy létszáma miatt (19 fő a
20 résztvevőből a pályázatban érintett hallgató volt).
Céljaink elérését bizonyítja az is, hogy 7 hallgató jelentkezett a marosvásárhelyi TDK
konferenciára, ahonnan tapasztalatokkal gazdagodva tértek haza. 4 hallgató adott elő az
Intertalent konferencián, ebből hárman angol nyelven.
A kihelyezett tanszéki konferencia is betöltötte feladatát, a hallgatók sikeres szereplése a helyi,
és nemzetközi konferenciákon.
A pályázati támogatásból megvalósult programok bemutatása
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 40 előadás hangzott el 4 tagozaton. 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 7 hallgatónk szerepelt, sikeresen. A
magyar nyelvű konferencia népszerű a magyarországi hallgatók körében és jó lehetőséget
biztosít tapasztaltszerzésre és szakmai kapcsolatok kialakítására. A DETEP által szervezett
nemzetközi Intertalent konferencián 4 hallgatónk vett részt, egyikük tanulmánykötetben
megjelenő cikkeket is írt (megjelenés alatt).
A biostatisztikai, epidemiológiai és informatikai ismeretek bővítésére a Tokajba 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
A II. Tudományos diákköri módszertani konferenciához kapcsolódva terveztük a Módszertani
füzetek sorozat folytatását, melynek II. kötete elkészült. 2 témakörre tagoltan, 6 alfejezetben
tartalmazza a speciális és a prevencióban alkalmazott fizioterápiás módszerek bemutatását. Az
egyes fejezeteket a Fizioterápiás Tanszék oktatói és meghívott előadóink írták. A módszertani
füzetből 150 nyomtatott példány készült, melyeket TDK-s és TDK iránt érdeklődő
hallgatóknak, témavezetőknek kívánunk rendelkezésre bocsátani. Elektronikus formában a
Módszertani füzet sokkal széleseb célközönséghez jut el a NK honlapján megosztott módon.

Tervezettől való eltérés
Lényeget nem érintő eltérés az volt, hogy az évek óta szokásos meghirdetés a kassai
tudományos diákköri konferenciára ezúttal is 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 Egerben, hanem Tokajban került megrendezésre.
Indikátorok teljesítése
A tervezett indikátorokat nagyrészt sikerült teljesíteni, illetve a legtöbb esetben túlteljesíteni.
Az intézményi tudományos diákköri konferencián résztvevők száma (beleértve a TDK-s
hallgatók számát is) csak a releváns 4 tagozatra vonatkozik, ahol a Népegészségügyi Kar
hallgatói adtak elő.
A műhelyfoglalkozásokon és a kihelyezett tanszéki konferencián kevesebb TDK-s hallgató
volt, mert az új jelentkezők egyrésze nem vállalta a rendszeres elfoglaltságot és lemorzsolódott.
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

Teljesített szakmai indikátorok
1. 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
6.e. A TDK műhely munkájába bevont „Tehetségútlevéllel” rendelkező
tehetségek 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
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