
A ,, University of Sidney World Scholars 2009-2010 " program keretében húsz kiemelkedő 
külföldi diáknak ajánlanak fel ösztöndíjat, mely 3 évre fedezi a teljes tandíjat. Az ösztöndíjat 
elnyerő hallgatók ezen felül további támogatást kapnak útiköltségeik fedezésére. A 
kiválasztott ösztöndíjasoknak arra is van lehetőségük, hogy kutatásaik egy részét saját 
hazájukban végezzék. A pályázati határidő többlépcsős, a PhD képzésre történő felvételi 
kérelem beadásának határideje: 2009. július 31. 
A teljes pályázat 2009. szeptember 18-án zárul. A tanulmányok megkezdésének időpontja 
2010. március.  
Az ösztöndíjjal kapcsolatba további információk a következő honlapon találhatók: 
www.usyd.edu.au/future_students/international_postgraduate_research/costs_scholarships/sch
olarships/index.shtml#world 
Innen tölthető le a jelentkezési lap is. 
 
 
Üdvözlette, 
Szarkáné Erdélyi Tímea 
vezető tanácsos 
Oktatási és Kultúrális Minisztérium 
Felsőoktatási és Tudományos Szakállamtitkár Titkársága 
1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
Tel: 06-1/473-7418 
Fax: 06-1/302-6391 
  



Doktorandusz Tábor 
2009. szeptember 3-6. 
  
  
 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a tavalyi tábor nagy sikerére való 
tekintettel idén is megrendezi a hazai doktoranduszok egyedülálló 
rendezvényét, a Doktorandusz Tábort. 
  
A rendezvényen a doktoranduszok életét leginkább érintő kérdéseket taglaló 
tájékoztató előadások mellett lehetőség van a felsőoktatás egyes 
közszereplőivel, illetve más egyetemek doktoranduszainak kötetlen formában 
való megismerésére. 
  
Az idei Doktorandusz Tábor 2009. szeptember 3-6. között Tatán kerül 
megrendezésre. 
  
Ízelítő a programból: 
  
*        Előadások a doktoranduszokat érintő pályázatokkal kapcsolatban; 
*        A Térszínház társulat előadása; 
*        Tóth Attila Koncert és karaoke; 
*        Borkóstoló; 
  
A részvételi díj a korábbi évekhez képest változatlan, 15.000 forint 
(DOSz-tagoknak), illetve 20.000 forint (nem DOSz-tagoknak). 
  
A táborban az új és régi doktoranduszokra, doktorjelöltekre egyaránt 
számítunk. 
  
A táborra a  <http://regi.phd.hu/cgi/index.php?menuid=20> jelentkezési lap 
kitöltésével és a részvételi díj átutalásával lehet. 
  
A jelentkezési lap letölthető a dosz.hu honlapról. 
  
A jelentkezési lap kitöltése után rövid idővel egy automatikus levelet 
küld ki a rendszer fontos adatokkal, sajnos, egyes egyetemi szerverek ezt 
levélszemétként kezelik. Ha nem érkezne meg a levél, kérlek, jelezzétek a 
dosz(kukac)dosz.hu címen. 
  
 Üdvözlettel, 
  
  
  
a Szervezők 

  

  

  



Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány (OMAA)/ 

Stiftung Aktion Österreich-Ungarn (AÖU) 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2009/10. évre 

  

Az OMAA/AÖU Kuratóriuma pályázatot hirdet ausztriai és magyarországi tudományos 
kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködés támogatására és ausztriai 
ösztöndíjas tartózkodásra. 

Az ösztöndíjas program keretében, kutatói, egyetemi oktatói, PhD-hallgatói ausztriai 
ösztöndíjak pályázhatók meg. 

Az együttműködés keretében az egyetemi és főiskolai képzés, felsőoktatási 
együttműködés, felsőoktatási segédanyagok kiadására, közös tudományos kutatási, 
képzési és felsőoktatási folyamatok lebonyolításának támogatására nyújtható be 
pályázat. 

  

Pályázati határidők 2009-ben: 
  

Semester- Ösztöndíj PhD hallgatók részére: 

2009. október 15. 

  

  

  

Rövid (3 napos) oktatói, kutatói ösztöndíjakra: 

2009-ben folyamatosan 

  

  

  

Oktatói, kutatói 1 hónapos ösztöndíjakra: 

2009. október 15. és december 15. 

  

  



  

Ismételt oktatói, kutatói, 1 hónapos ösztöndíjakra: 

2009. október 15. és december 15. 

  

  

Nyári, ausztriai német nyelvtanfolyamokra: 

Várható beadási határidő: 2010. március 15. 

  

  

és 

  

PROJEKTPÁLYÁZATOKRA: 

2009. október 15. és  december 15. 

  

  

Pályázataink teljes szövege megtalálható: 

  

http://www.omaa.hu 

  

További információ az alapítvány Titkárságán kérhető: 

Levélcím: 1462 Budapest, Pf. 706. 

Tel/Fax: 0036-1-266-7474 

E-mail:omaa@omaa.hu 

  

  

Az Osztrák Magyar Akció Alapítvány az Oktatási és Kulturális Minisztérium, 
www.okm.gov.hu és a Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, 
www.bmwf.gv.at támogatásával működik. 



Tisztelt Hölgyem/Uram! 
 
Örömmel értesítem Önöket, hogy a Népegészségügyi Képző-és Kutatóhelyek 
Országos Egyesülete megrendezi a soron következő IV. Országos 
Konferenciáját. A helyszín ezúttal Szombathely városa, a rendező intézmény 
pedig a Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés - és 
Sporttudományi Kar Egészségfejlesztési Intézete.  A rendezvény időpontja: 
2010. szeptember 02 - 04. 
Tisztelettel kérem Önöket részvételi szándékukat 2010. március 31 - ig 
jelezzék. A visszajelzések után küldjük a konferenciával kapcsolatos 
részletes tudnivalókat. A visszajelzéseket a következő címre 
várjuk:itaky@mnsk.nyme.hu 
 
Tisztelettel:  
 
Prof. Dr. Oroszlán György                
intézetigazgató   
Egészségfejlesztési Intézet 
NYME SEK MNSK   
 
Nagyváradi Katalin 
főiskolai tanársegéd, 
a konferencia szervezője  
Egészségfejlesztési Intézet             
NYME SEK MNSK                             
Tel: 94/504 - 486 
  



Tisztelt Doktorandusz Hallgatók! 

  

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2010-2011. tanév I. félévére a beiratkozásra 2010. 
szeptember 1-jén kerül sor az alábbi beosztásban: 

  

Az újonnan, a 2010-től felvételt nyert Hallgatók, továbbá a nappali munkarendű Hallgatók: 10 
órakor a Földszint 4-es teremben (PTE Egészségtudományi Kar, 7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.). 

  

Levelező munkarendű Hallgatók: 11 órakor a Földszint 4-es teremben (PTE 
Egészségtudományi Kar, 7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.). 

  
Tisztelettel: 
 
Dr. KRISZBACHER Ildikó 
egyetemi docens 
az Egészségtudományi Doktori Iskola titkára  

   



PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola 2010. szeptemberben induló kurzusai 

  Kurzuskód Kurzusnév Oktató Óraszám Krp. 
Vizsga- 
forma 

Kurzus-
forma 

Időpont 

        Elmélet     k/kv/v   

1.DIP1BOJ1 
Egészségtudomány
i kutatások alapjai 

Prof. 
Dr. 
Bódis 
József 

14 1 
írásbeli / 
szóbeli 

v 

2010. november 
12. 10:00-tól 
17:45-ig 
Helyszín: Új 
Rektori Hivatal 
(7622 Pécs, 
Vasvári Pál u. 4.), 
Tanácsterem 
és 
2010. november 
13. 8:00-tól 12:15-
ig 
Helyszín: Új 
Rektori Hivatal, 
Tanácsterem 
  

2.DIP5BOI1 
Az egészségügyi 
finanszírozás 
alapvonalai 

Dr. 
Boncz 
Imre 

28 2 írásbeli v 

2010. november 
18. 10:00-18:00 
Helyszín: 
Vörösmarty u., 
FSZ 2-es terem és
VÁLTOZÁS!!! 
2010. december 9-
ei óra elmarad. Az 
új időpont 
leegyeztetése után 
e-mail-ben is 
küldünk értesítést!
  

3.DIP4FIM2 

A táplálkozási 
szokások és 
betegségek 
összefüggései 

Prof. 
Dr. 
Figler 
Mária 

14 1 írásbeli v 

2010. október 18. 
8:00 - 14:45 
Helyszín: 
Vörösmarty u. I. 
emelet 115-ös 
terem  
és 
2010. október 19. 
8:00 - 13:30 
Helyszín: 
Vörösmarty u., I. 
emelet 115-ös 
terem 



4.DIP5JES1 
Statisztikai 
módszerek a 
kutatásban I. 

Dr. 
Jeges 
Sára 

28 2 szóbeli v 

2010. szeptember 
15. 9:30 - 13:00 
Helyszín: 
Vörösmarty u. 
107-es terem 

5.DIP5REG1 

Alkalmazott 
nyelvészeti kutatás: 
módszerek és 
publikáció 

Dr. 
Rébék-
Nagy 
Gábor 

56 4 írásbeli v 

2010. szeptember 
17. 11:00-tól 
Helyszín: 
Vörösmarty u. 
213-as terem 

6.DIP5RUC1 

Emberkép 
gyógyítás. 
Pszichobioszociális 
összefüggések 

Dr. 
Rúzsás 
Csilla 

14 1 szóbeli v 

2010. október 15. 
10:00-tól 
Helyszín: 
Vörösmarty u. , 
Földszint 3-as 
terem 

7.DIP5SAJ2  Epidemiológia II. 
Dr. 
Sándor 
János 

28 2 írásbeli v 

2011. január 20. 
10:00 - 19:00 és 
2011. január 21. 
08:00 - 19:00 
Helyszín: 
Vörösmarty u. I. 
emelet, 107-es 
terem 
  

8.
DIP1WIM
1 

Stressz, sport és 
immunrendszer 

Dr. 
Wilhel
m Márta

14 1 szóbeli v 

2010. október 1. 
10:00-tól 
Helyszín: Ifjúság 
út 6. A 326-os 
terem. 
  

9.  
Innováció 
menedzsment 

Prof. 
Dr. 
Varga 
Attila 

14 2 szóbeli v 

Érdeklődni: 
licziusz.peter@pte
.hu. 
A kurzus 
teljesítése esetén 
igazolást kérünk. 
Időpont: 2010. 
október 5. 9:00 - 
16:00. és 2010. 
október 6. 9:15 - 
16:00 
Helyszín: PTE 
KTK III. emelet, 
316-os terem 
  

  



KONFERENCIA FELHÍVÁS  

  

A Doktoranduszok Országos Szövetsége örömmel értesíti a doktorandusz hallgatókat, hogy a 
2011. évben is megrendezi a Tavaszi Szél elnevezésű konferenciáját.  

A DOSZ a 2011. évi TAVASZI SZÉL konferenciát a 2010. évhez hasonlóan nemzetközivé téve 
angol és magyar munkanyelvű rendezvényként hirdeti meg. A korábbi „fiatal magyar kutatók 
és doktoranduszok világtalálkozójának” célja az, hogy lehetőséget teremtsen a világ 
doktoranduszai számára arra, hogy az esemény alkalmával az eltérő kutatási területeiket 
bemutassák, véleményüket ütköztessék.  

Az egyes szekciók keretében lehetőség nyílik az egyes tudományterületek bemutatására mind 
az elméleti, mind a gyakorlati hasznosíthatóság szempontjából. Ebben az évben a következő 
területek szerepelnek kiemelt hangsúllyal a konferencián:  

         Modern felsőoktatási struktúrák Magyarországon 

         Magyarország soros EU Elnöksége 

         Egészségturizmus Éve 

         Liszt Ferenc-év 

A konferencia résztvevőinek a honlapon történő regisztrációt követően egy 300 szavas 
absztraktot kell benyújtaniuk angol nyelven a következő elérhetőségre 

Zadravecz Zsófia 

főszervező 

e-mail: zsofia.zadravecz@dosz.hu 

A DOSZ honlapján keresztül 2011. január végétől kezdődő regisztráció során a jelentkezőknek 
a könnyebb kommunikáció érdekében meg kell adniuk az elérhetőségi adataikat és a 
konferencia programjaihoz kötődő preferenciáikat. 

A honlapon történő regisztráció hiányában az absztraktokat a szervezőbizottságnak nem áll 
módjában elfogadni. Amennyiben az absztraktok beérkezéséről e-mail útján nem kapnak 
értesítést, kérjük, a megadott elérhetőségeken jelezzék a bizottság felé. A 
tudományterületeknek megfelelően minden absztraktot a program bizottság egy lektorálási 
folyamatnak veti alá. 



Amennyiben a szerzők a konferenciakötetben is publikálni kívánják kutatásukat, az 
absztraktot a megadott határidőre ki kell terjeszteni a formai követelményeknek megfelelően 
egy 2000 szavas tudományos cikké, amelyet a programtanácsnak el kell fogadnia.  

A szükséges formai követelmények megtalálhatóak a konferencia honlapján (www.dosz.hu). 

A konferencia időpontja és helyszíne: 

A konferencia 2011. április 15-17. között kerül megrendezésre Piliscsabán, a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának épületében.  

Fontos határidők: 

2011. február 7.                                Az absztraktok leadásának határideje (300 szó). 

2011. február 14.                              Az absztraktok elfogadásának határideje. 

2011. február 28.                              Cikk leadásának (2000 szó) és a részvételi díj befizetésének 
határideje. 

2011. március 14.                            A cikkek elfogadásának határideje. 

2011. április 15-17.                         Konferencia 

Regisztrációs díj:  

A konferencia díja magában foglalja a lektorált  konferenciakötetben való megjelenés, a 
szállás, az ellátás, valamint a kísérőprogramok költségét. 

Minden résztvevőnek (PhD, DLA hallgatók, fiatal kutatók) 

         szállással és ellátással: EUR 120 (HUF 33.000)   

         szállás nélkül EUR 85 (HUF 23.000)    

         egy napra, szállás és ellátás nélkül EUR 50 (14.000) 

Támogatott regisztrációs díj: A Doktoranduszok Országos Szövetségének tagjai számára  

         szállással és ellátással: EUR 100 (HUF 27.000) 

         szállás nélkül EUR 65 (HUF 18.000)    

         egy napra, szállás és ellátás nélkül EUR 35 (HUF 10.000) 

  



További információért látogassa meg honlapunkat: http://www.dosz.hu vagy forduljon 
bizalommal a konferencia főszervezőjéhez. A részvételi díjat egyes doktori iskolák számla 
ellenében részben vagy egészében megtérítik, erről előzetesen érdemes érdeklődni a doktori 
iskola adminisztrátoránál.   

  

Bojárszky András 

elnök 

Doktoranduszok Országos Szövetsége 
  



Tisztelt Doktorandusz Hallgatók! 

Ezúton felhívjuk figyelmüket, hogy az ETR-ben állapotukat (aktív/passzív) 2011. február 6-ig 
tudják beállítani, és a kurzusok felvételének határideje is ugyanez. 

  

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola PhD. 
képzésének 2010-2011. tanév II. félévére a beiratkozás 2011. február 11-én (pénteken), 11:00 
órakor történik. Helyszíne: PTE ETK Pécs, Vörösmarty u. 4., Ph.D Iroda. 

  

(Az újonnan felvételt nyert hallgatóknak személyesen kell megjelenniük a 
beiratkozáson.) 

Tisztelettel:  

Dr. KRISZBACHER Ildikó 
egyetemi docens 
tudományos dékánhelyettes 
az Egészségtudományi Doktori Iskola titkára 

  



Ösztöndíj-lehetőségek Párizsban – minden tudományterületen! 

  

A párizsi főpolgármesteri hivatal Párizs tudományos súlyának növelése érdekében 2003. óta 
minden évben számos külföldi kutatót fogad post-doc és szenior szinten annak érdekében, hogy 
a párizsi - költségvetési vagy önkormányzati szférába tartozó – laborok, kutatóhelyek 
egyikében dolgozva elősegítsék az adott intézmény nemzetközi kapcsolatainak erősítését. A 
K+F és innováció területéért felelős főpolgármester-helyettes tavalyi nyilatkozata szerint 
felismerve a tudásgazdaságba való befektetés abszolút szükségességét, Párizs megduplázta az 
erre fordítható forrás nagyságát. Azaz tavaly óta 1,75 millió eurónyi éves kerettel gazdálkodva 
évente 80 kutató fogadására van lehetőség. 

  

A 2011-es pályázati fordulót Párizs városa meghirdette, a kizárólag elektronikus úton 
beaadandó pályázatok beadási határideje 2011. március 11. éjfél 

  

A pályázati lehetőség minden tudományterület számára nyitott, az elsődleges bírálati 
szempontok: a jelentkező szakmai előélete, a beadott munkaterv tartalma és minősége, a fogadó 
labor minősítése. A határidőig beérkezett pályázatokat Párizs városának tudományos tanácsa 
bírálja el, az eredményeket a www.recherche.paris.fr honlapon a nyár folyamán teszik közzé, 
de természetesen a nyerteseket személyesen is értesítik. 

  

A jelentkezés feltételei: 

Az ösztöndíjak kétharmada postdoc, egyharmada szenior kutatók fogadását szolgálja. A post-
doc kategória kritériuma az öt éven belül megszerzett PhD fokozat, az öt évnél régebbi 
szeniornak számít. Az ösztöndíj mértéke: 

-          3-12 hónapos tartózkodás esetében post-doc kategóriában havi nettó 2500 EUR, 

-          2-6 hónapos tartózkodásra szeniorok esetében havi nettó 3000 EUR. 

A párizsi tartózkodás idejére a város fedezi az általános betegbiztosítást. Az utolsó havi 
ösztöndíj átutalásának feltétele egy körülbelül 15 oldalas jelentés elkészítése és beadása (angol 
vagy francia nyelven).  

Az útiköltség fedezésére a jelentkező országának földrajzi elhelyezkedése alapján megállapított 
átalány szolgál, de a kifizetés előfeltétele a számla bemutatása. Szükség esetén a város 
segítséget tud adni a szálláskeresésben, de a szállás költségét az ösztöndíjasnak magának kell 
fedeznie. 

A párizsi tartózkodást 2011. szeptember elseje és 2012. február 28-a között kell/lehet 
megkezdeni. 



A fogadó laboratóriummal szembeni kitétel, hogy az Párizs közigazgatási területén 
működjön (azaz az ötjegyű irányítószám első két számjegye 75 legyen). 

A jelentkezőnek saját országában működő kutatóhelyhez kell kötődnie, ott kell dolgoznia és 
életvitel szerűen tartózkodnia. A Franciaországban élő vagy már korábban dolgozó kutatók 
nem pályázhatnak! Nem pályázhat továbbá, aki:  

1. más ösztöndíjat vagy bérjellegű jövedelmet kap(na) a megpályázott ösztöndíj 
időtartama alatt, 

2. a korábbi években már nyert ösztöndíjat Párizs városától. 

A pályázatnak világosan be kell mutatnia a fogadó és küldő intézmény közötti kapcsolatot, 
illetve be kell mutatni mindazon célokat és várt jövőbeni eredményeket, amiket a két kutatóhely 
a jelölt párizsi munkájához köt. 

  

Jelentkezni lehet franciául a következő oldalról elindulva: 

http://www.paris.fr/portail/pro/Portal.lut?page_id=9587&document_type_id=5&document_id
=67619&portlet_id=23607 Az elektronikus jelentkezési lap kétnyelvű (angol/francia), így 
annak kitöltése nem okozhat különösebb problémát. 

  

Angol nyelvű hozzáférés: http://www.paris.fr/portail/english/Portal.lut?page_id=9105  

Spanyol nyelvű elérés: http://www.paris.fr/portail/es/Portal.lut?page_id=9107  

  

A Párizsban működő egyetemek és kutatóhelyek fölsorolása megtalálható az alábbi címről 
kiindulva a középső oszlop (services pratiques) második és harmadik bekezdésében:: 

http://www.paris.fr/portail/pro/Portal.lut?page_id=9495  

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az Association Bernard Gregory Alapítvány honlapján 
folyamatosan újabb és újabb kutatói álláslehetőséget hirdetnek meg, szinte minden 
tudományterületen.  

A francia költségvetési kutatóhelyeknél (pl. INRA, INRIA, meghirdetett, jelenleg is nyitott 
álláspályázatok: http://www.emploi-scientifique.info/ vagy http://www.emploi-
scientifique.info/display.php?id=1749  

Amennyiben sikeresen pályázik és arról néhány szóban értesít bennünket a sciences.par@kum.gov.hu címen, azzal 
hozzájárul saját munkánk hatékonyságának értékeléséhez, javításához – szíves visszajelzését ezért előre is 
köszönjük! 

Somogyi Norbert TéT-attasé, Párizs 

   



PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola 2011. februárban induló kurzusai 

  Kurzuskód Kurzusnév Oktató ÓraszámKrp.
Vizsga-
forma 

Kurzus- 
forma 

Időpont 

        Elmélet     k/kv/v   

1. DIP5JES2 
Statisztikai 
módszerek a 
kutatásban II. 

Dr. Jeges Sára 28 2 szóbeli v 

 
2011. március 
30. 9:30 - 
13:30 
Helyszín: VM 
107. 

2. DIP5REG2 

Diskurzus- és 
műfajelemzés 
egészségügyi 
vonatkozásai 

Dr. Rébék-
Nagy Gábor 

56 4 szóbeli v 

 
2011. február 
25. 10:00-től 
Helyszín: VM 
220. 

3. DIP5SAJ1 Epidemiológia I. 
Dr. Bödecs 
Tamás 

14 1 írásbeli v 

 
2011. május 5. 
10:00-tól 
Helyszín: VM 
Fsz. 2. 
és 
2011. május 6. 
10:00-tól 
Helyszín: VM 
107. 

4. DIP6GRT1 

Irodalomkutatás és 
információszerzés 
modern könyvtári 
környezetben 

Gracza Tünde 14 1 
írásbeli 
/ szóbeli

v 

2011. február 
25. 8:00 - 
18:00 és 
2011. február 
26. 8:00 - 
12:00 
Helyszín: PTE 
ÁOK 
Könyvtár 

5. DIP4FIM1 
A komplementer 
medicina szerepe a 
gyógyításban 

Prof. Dr. Figler 
Mária 

14 1 írásbeli v 

2011. március 
7. 8:00 - 16:00
Helyszín: VM. 
Fsz. 3. 
és 
2011. március 
11. 9:00 - 
16:30  
Helyszín: VM. 
Fsz. 3. 

   



6. DIP5BEJ1 

A szimulációs 
oktatás 
módszertana az 
egészségügyben 

Dr. Betlehem 
József 

14 1 írásbeli v Nem indul. 

7. DIP5BEJ2 

A bizonyítékokon 
alapuló orvoslás 
elméleti és mód-
szertani háttere 

Dr. Betlehem 
József 

14 1 írásbeli v Nem indul. 

8.  DIP6HOZ1 

Európai Uniós 
források 
felhasználása a 
hazai 
humánágazatokban 

Horváth Zoltán 14 1 írásbeli v 

 
Következő 
félévben kerül 
újra 
meghirdetésre.

9. DIP6KRI1 

Noninvazív 
kardiológiai 
vizsgáló 
módszerek 

Dr. 
Kriszbacher 
Ildikó 

14 1 írásbeli v 

Következő 
félévben kerül 
újra 
meghirdetésre.

10.DIP6KAM1
Onkológiai 
rehabilitáció 

Prof. Dr. 
Kásler Miklós 

14 1 írásbeli v 

Következő 
félévben kerül 
újra 
meghirdetésre.

11.DIP5BOI2 

Az egészség-
gazdaságtani 
elemzések 
módszertani 
kérdései 

Dr. Boncz Imre28 2 írásbeli v 

Következő 
félévben kerül 
újra 
meghirdetésre.

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Ujváriné Siket Adrienn 

Pályaválasztás és elvándorlás. Ápoló hallgatók a felsőoktatásban 
és a munkaerőpiacon 

  

  

című Ph.D értekezésének 

2011. március 17-én (csütörtökön) 11 óra 30-kor 

Pécsi Akadémiai Központ Székházban  

(Pécs, Jurisics M. u. 44.)  

tartandó tudományos vitájára. 

  

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József egyetemi tanár, az MTA doktora, rektor 

Programvezető: Prof. Dr. Kovács L. Gábor 

 Témavezető: Dr. Betlehem József 

  

  

Tisztelettel: 

  

ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Dr. Mészáros Ágnes Andrea 

A farmakoökonómiai elemzések szerepe a gyógyszer életében 

  

  

című Habilitációs eljárásának keretében 

2011. március 29-én (kedd) 12 órakor 

Pécsi Akadémiai Központ Székházban  

(Pécs, Jurisics M. u. 44.)  

tartandó tudományos előadására. 

  

  

  

  

Tisztelettel: 

ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa  

 
  



Kedves Hallgatók! 
 
Szeretnénk felhívni ezúton is a doktoranduszok figyelmét a XI. Magatartástudomány 
Napok rendezvényre, amelyre 2011. június 28-29-én kerül sor Gödöllőn. 
  
Az absztraktok megküldési határideje: 2011. április 15. 
  



Tisztelt PhD hallgatók! 

  

Felhívnám a figyelmüket, hogy az Innováció menedzsment kurzus időpontja megváltozott, az 
új időpont: 2011. április 13-14. 

  

Továbbá felhívnám azon hallgatók figyelmét, akik nem jelentkeztek kurzusra, hogy még van 
néhány szabad hely, amennyiben valakit érdekel a téma kérem jelentkezzen Licziusz Péternél 
a következő email címen:  licziusz.peter@pte.hu  

  

A kurzus teljesítéséért 2 kredit jár. 

  

Üdvözlettel: 

  

Dr. Kriszbacher Ildikó 

dékánhelyettes 

  



KURZUSLEÍRÁS                                                                                               2 KREDIT  

1. A kurzus elnevezése: Innováció menedzsment 

 

2. A kurzust oktató intézet: PTE KTK Közgazdasági- és Regionális Tudományok Intézet 

 

3. A kurzus felelős oktatója: Prof. Dr. Varga Attila 

 

4. A tematika rövid leírása: Fontos, hogy az innovációs folyamat szereplői 

rendelkezzenek azokkal a gyakorlati alapismeretekkel, melyek nélkül nem tudjuk 

szellemi tulajdonunkat megvédeni, nem tudunk ipari partnerekkel együtt dolgozni, 

technológia-transzfer és innovációs projekteket megvalósítani, hasznosítási 

szerződéseket kötni, hasznosító – spin-off – vállalkozásokat alapítani.  

A kurzus minden olyan témakört érint, mely alap szinten a tudásbázist alkotó kutatók számára 
az innovációs projektekben, innovatív cégekkel való együttműködéshez, szellemi tulajdonuk 
hatékony védelméhez szükséges. 

A képzés minden témaköréhez kapcsolódóan bemutatásra kerülnek a PTE vonatkozó 
szabályzatai, eljárásrendjei, valamint a PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer 
Központjának (KTTK) kapcsolódó szolgáltatásai, támogatási formái. 

  

  5. A kurzus meghirdetése: 

                       Félév:                   őszi                        tavaszi                                 mindkettő 

  

                                               Jelentkezési határidő: 2011. április 11. 

                                               

Jelentkezés:                                        név: Licziusz Péter (PTE KTTK, képzési menedzser) 

                                                                              telefon: 72/501-500/8521 

                                                                              email: licziusz.peter@pte.hu 

  



  6. A kurzust felvevő hallgatók maximális száma: 30 

  

  7. Túljelentkezés esetén az elfogadás kritériuma: jelentkezési sorrend 

                                                                                                                 a kurzus vezetőjének 
elfogadó nyilatkozata 

  

  8. Az oktatás időkerete              a kurzus teljes óraszáma: 14 óra 

                                                               heti előadások száma: tömbösítve 2011. március 28-
29. (2 nap) 

     Helyszín:                                       PTE Rektori Hivatal, Szenátusi terem (Vasvári P. u. 4.) 

  

  9. A számonkérés formája:                      szóbeli                 írásbeli 

  

10. Utóvizsga/javítóvizsga típusa:                          szóbeli                 írásbeli 

  

11. A kurzus elfogadásának kritériumai (számonkérések, maximális hiányzás, stb).: 

                    írásbeli vizsga 

12. Távolmaradás pótlásának lehetőségei: - 

  

13. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 

A helyszínen kapják meg a hallgatók. Konzultációra email-en keresztül lesz 
lehetőség. 

  



14. A foglalkozások témája és oktatója (valamennyi előadás, gyakorlat, szeminárium 
külön): 

I.                   ELMÉLETI JELLEGŰ BEVEZETŐ 

Dr. Varga Attila 

egyetemi tanár 

PTE KTK Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete 

II.        KUTATÁS MENEDZSMENT (scientific outcome, scientific output) 

Dr. Vári Sándor 

Director, International Research and  

Innovation Management Program 

Cedars-Sinai Medical Center &  

General Manager of the RECOOP HST Consortium 

III.      A SZELLEMI TULAJDON SZEREPE ES VÉDELME 

Dr. Vári Sándor 

Director, International Research and  

Innovation Management Program 

Cedars-Sinai Medical Center &  

General Manager of the RECOOP HST Consortium 

IV.          PTE IP SZABÁLYZATA ES ELJÁRÁSRENDJE 

Dr. Vass Orsolya 

IP csoportvezető – PTE KTTK 

V.        A SZELLEMI TERMÉKEK HASZNOSÍTÁSA 

Dr. Vári Sándor 

Director, International Research and  

Innovation Management Program 

Cedars-Sinai Medical Center &  

General Manager of the RECOOP HST Consortium 



VI.          AZ ÚJ GENERÁCIÓ TUDATFORMÁLÁSA, A SZELLEMI TERMÉKEK 
VÉDELMÉHEZ KAPCSOLODÓ KÉPZÉSEK 

Dr. Vári Sándor 

Director, International Research and  

Innovation Management Program 

Cedars-Sinai Medical Center &  

General Manager of the RECOOP HST Consortium 

VII.         K+F TÁMOGATÁSI LEHETŐSEGEI NEMZETKÖZI SZINTEN 

Dr. Vári Sándor 

Director, International Research and  

Innovation Management Program 

Cedars-Sinai Medical Center &  

General Manager of the RECOOP HST Consortium 

VIII.       TÁJEKOZTATÁS A PTE KTTK SZERVEZETÉRŐL 

Dobay Kata 

igazgato – PTE KTTK 

IX.      AZ INNOVÁCIÓ SZEREPE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN 

Dr. Vári Sándor 

Director, International Research and  

Innovation Management Program 

Cedars-Sinai Medical Center &  

General Manager of the RECOOP HST Consortium 

  

Queen Jadwiga kutatói ösztöndíj a krakkói Jagelló Egyetemen 
 
Bővebb információ a pályázatról az alábbi internetes oldalon érhető el: 
 

http://www.nko.pte.hu/menu/33/22 
  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Koppán Ágnes 

Életmódbeli faktorok hatása a kismedencei fájdalomra és 
életminőségre endometriosisban 

  

  

című Ph.D értekezésének 

2011. július 6-án (szerdán) 10 órakor 

Pécsi Akadémiai Központ Székházban  

(Pécs, Jurisics M. u. 44.)  

tartandó tudományos vitájára. 

  

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József egyetemi tanár, az MTA doktora, rektor 

Programvezető: Prof. Dr. Kovács L. Gábor 

 Témavezető: Prof. Dr. Kriszbacher Ildikó 

Társ témavezető: Dr. Rébék-Nagy Gábor 

  

  

Tisztelettel: 

ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa  



A PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola 2011. szeptemberben indítja doktori (Ph.D) fokozat 
megszerzésére felkészítő, három éves programját az Egészségtudományok területén nappali 
munkarendre jelentkezők és levelező munkarendre jelentkezők részére. 
 
A képzésben való részvétel feltételei 
A doktori képzésre azok jelentkezhetnek, akik egyetemi diplomával és egy idegen nyelvből szerzett 
legalább középfokú "C" típusú általános vagy szakmai államilag elismert vagy azzal egyenértékű 
nyelvvizsgával rendelkeznek. (lásd PTE ETK Doktori Iskola SzMSz 1.sz. melléklet megtekintéshez 
kattintson ide) 
 
A képzés díja: 
 
Levelező munkarendre jelentkezők részére a képzés díja: 80 000 Ft/félév 
 
A jelentkezés módja és határideje 
 
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok elektronikus formátumban elérhetőek. 
(megtekintéshez kattintson ide) 

A jelentkezési lapon kérjük, jelölje a választott programot, témát, (megtekintéshez kattintson ide) 
valamint kérjük csatolni a témavezető nyilatkozatát is /5. sz. melléklet/ (megtekintéséhez kattintson ide). 
 
Felvételi eljárási díj 9000.- Ft. 
 
A jelentkezési lapot levélben, a 
 
PTE Egészségtudományi Kar 
Egészségtudományi Doktori Iskola 
Vörösmarty u. 4. 
7621 Pécs 
 
címen, vagy személyesen Prof. Dr. Kriszbacher Ildikó egyetemi tanárnál 
 
PTE Egészségtudományi Kar 
Egészségtudományi Doktori Iskola 
Doktori Iskola Titkárságán, Vörösmarty u. 4. 
7621 Pécs 
 
lehet benyújtani 2011. június 10-ig. 
 
 
További információ kérhető a Doktori Iskola Titkárától: 
 
Prof. Dr. Kriszbacher Ildikó egyetemi tanár, 
 
Telefonszám: 72/513-675 

A jelentkezők felvételéről levelező munkarendre a beadott jelentkezési lap, nappali munkarendre a 
beadott jelentkezési lap és a várhatóan június hónap utolsó hetében esedékes szóbeli elbeszélgetés 
alapján dönt a Kar Doktori Tanácsa. A felvételt nyert hallgatóinkat írásban értesítjük. A beiratkozás 
előre láthatóan szeptember közepén, személyesen történik. 
 
Pécs, 2010. május 9. 
  



A Doktoranduszok Országos Szövetségének Jogsegély-szolgálata 

  

A felsőoktatási törvény értelmében az intézmények doktori képzésben részt vevő 
hallgatóinak képviseletét a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) látja el. A DOSz 
e feladatának ellátása keretében 1998-tól kezdődően Jogsegély-szolgálatot működtet. 

  

A Jogsegély-szolgálat célja, hogy egyéni szinten is védje a doktoranduszok és 
doktorjelöltek jogait és érdekeit, valamint a gyors és szakszerű jogi segítségnyújtás, és az 
eseti ügyekből leszűrődő tapasztalatok felhasználásával segítse elő a DOSz szakmai 
tevékenységét is. Ennek eredményeképpen (is) születtek meg a DOSz Elnökségének 
különféle ügyekben kiadott állásfoglalásai, amelyek lényegében jogalkalmazási 
problémákra adott reakcióként értékelhetőek. 

  

A Jogsegély-szolgálat minden egyes ügyben kivizsgálja a doktoranduszoktól és 
doktorjelöltektől érkezett panaszokat, és a hatályos jogszabályoknak és a vonatkozó 
intézményi szabályzatoknak megfelelő megoldást kínál az érintett számára. 

  

A Jogsegély-szolgálat különös hangsúlyt fektet a panaszt tevők anonimitására: meg 
kívánja előzni azokat a méltánytalanságokat, amelyek a panaszos személyének nem 
kívánt nyilvánosságából eredhetnek. Ugyanakkor az egyedi ügyekből általánosított, elvi 
élű elnökségi határozatok a nyilvánosságon keresztül nyerik erejüket: a DOSz a jog- és 
doktori szabályzatoknak megfelelő megoldás széles körű bemutatásával valamennyi 
doktori iskolát a doktoranduszok jogainak fokozott védelmére kívánja késztetni. 

A Jogsegély-szolgálat szükséghez képest segítséget nyújt a doktorandusz és a doktori 
intézmény közötti eljárásban is (pl. fegyelmi eljárás), illetőleg ellátja a doktoranduszok 
jogi képviseletét az esetleges bírósági eljárások során. 

Bővebb információ és a DOSZ Jogsegély-szolgálatának Szolgáltatási Szabályzata a 
www.dosz.hu honlapon olvasható. 

A doktori képzéssel kapcsolatos jogi jellegű problémák esetén kérem, forduljon 
bizalommal a DOSz Jogsegély-szolgálatához, amely a jogsegely@monitum.hu e-mail 
címen érhető el. 

  

(dr. Kocsis Miklós) 

a Jogsegély-szolgálat vezetője 



Tisztelt Hallgatók! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2011.05.01-jétől a PTE-n Ph.D képzésben résztvevők felé 
a számla kiállítását az OIG Központi Tanulmányi Iroda végzi el.  

A számlaigénylő nyomtatvány az alábbi web címről tölthető le: http://kti.pte.hu  

A „fizetve számlák” ( utólagos számlakérés ), amelyek a befizetést igazoló sárga csekkek 
alapján történnek, szintén  a KTI-n kerülnek kiállításra.  

 
 
Üdvözlettel: 
 
Prof. Dr. KRISZBACHER Ildikó 
egyetemi tanár 
tudományos dékánhelyettes 
az Egészségtudományi Doktori Iskola titkára 

Ringbooks Conference program (20.05.2011) 
  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Dr. Langmár Zoltán 

Regionális nyirokcsomók daganatos érintettségének vizsgálata patológiai 

T1 és T2 stádiumú méhtestrákok esetében 

  

című Ph.D értekezésének 

2011. május 30-án (hétfő) 13 órakor 

Pécsi Akadémiai Központ Székházban  

(Pécs, Jurisics M. u. 44.)  

tartandó tudományos vitájára. 

  

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József egyetemi tanár, az MTA doktora, rektor 

  

Programvezető: Prof. Dr. Bódis József egyetemi tanár 

  

Témavezető: Prof. Dr. Bódis József egyetemi tanár 

  

Társ témavezető: Dr. Orosz Zsolt MD, Ph.D 

 

Tisztelettel: 

ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Dr. Németh Miklós 

Speciális radikális műtétek a méhnyakrák sebészetében 

  

című Ph.D értekezésének 

2011. május 30-án (hétfő) 14 óra 30-kor 

Pécsi Akadémiai Központ Székházban  

(Pécs, Jurisics M. u. 44.)  

tartandó tudományos vitájára. 

  

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József egyetemi tanár, az MTA doktora, rektor 

  

Programvezető: Prof. Dr. Bódis József egyetemi tanár 

  

Témavezető: Prof. Dr. Bódis József egyetemi tanár 

  

Társ témavezető: Dr. Orosz Zsolt MD, Ph.D 

  

  

Tisztelettel: 

ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa  



FELHÍVÁS 

  

Pannon Tudományos Nap 

Nagykanizsa, 2011. október 13. 

  

Az MTA Pécsi Területi Bizottsága (PAB) és az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) 
2005 óta rendezi meg Pannon Tudományos Nap (PTN) című közös konferenciáját, amelynek 
célja a dunántúli régióban elért legújabb és legérdekesebb tudományos eredmények bemutatása. 
A konferenciának 2011-ben is az elmúlt években kiváló házigazdának bizonyult Nagykanizsa 
ad otthont. 

  

Várjuk a két akadémiai bizottság területén dolgozó kutatók jelentkezését a konferencián 
tudományos előadás tartására. Olyan új eredmények bemutatását kérjük, amelyek az utóbbi két 
évben születtek, s jelentőségüknél fogva számot tarthatnak a tudományos közösség tágabb 
körének érdeklődésére. Mivel nem tematikus konferenciáról van szó, ezért rendkívül fontos, 
hogy az előadók törekedjenek a szakmai részletektől mentes, lényeget kiemelő, közérthető 
előadásmódra. Kérjük, hogy a jelentkezők maximum 1 oldal terjedelmű összefoglalóban 
ismertessék eredményeiket.  

Mivel az előadások száma korlátozott, a beküldött összefoglalók alapján a két területi bizottság 
által közösen felállított szervező bizottság választja ki az elhangzó előadásokat. A bizottság a 
tartalmi szempontok mellett azt is mérlegeli, hogy a konferencián minden tudományterület 
képviselői, valamint a pályájuk kezdetén járó kutatók is lehetőséget kapjanak eredményeik 
bemutatására. A korábbi évek tapasztalatai alapján a jelentkezők mintegy harmada tarthat 
előadást. 

A rendezvény keretében mindkét akadémiai bizottság működési területéről a legjobbnak ítélt 
PhD munkák bemutatására is sor kerül. Mindazok jelentkezésére számítunk, akik 2010-ben 
vagy 2011-ben szerezték meg doktori fokozatukat. Kérjük a pályázókat, hogy tervezett 
előadásuk összefoglalója mellett tézisfüzetüket is szíveskedjenek elküldeni. 

A hallgatóság és a szervezőbizottság szavazatai alapján legjobbnak ítélt három előadást, 
valamint a nyertes PhD munkákat 100 - 100 eFt jutalomban részesítjük.  

Kérjük, hogy a PTN keretében előadást tartani szándékozók 2011. június 25-ig juttassák el 
tervezett előadásuk kivonatát elektronikus formában a PAB területén a bizottsag@pab.mta.hu  
illetve a VEAB területén a titkar@veab.mta.hu címre. A kiválasztott előadókat 2011. július 31-
ig értesítjük. 

Jelentkezési határidő előadások tartására: 

2011. június 25.  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Dr. Vitrai József 

Az egészség és az egészség-egyenlőtlenség egyéni és közösségi 
szintű befolyásoló tényezői 

  

  

című Ph.D értekezésének 

2011. július 6-án (szerdán) 12 órakor 

Pécsi Akadémiai Központ Székházban  

(Pécs, Jurisics M. u. 44.)  

tartandó tudományos vitájára. 

  

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József egyetemi tanár, az MTA doktora, rektor 

Programvezető: Prof. Dr. Kriszbacher Ildikó 

 Témavezető: Prof. Dr. Kriszbacher Ildikó 

Társ témavezető: Dr. Füzesi Zsuzsanna 

  

Tisztelettel: 

  

ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Dr. Petik Dóra 

Gyógyszer interakció a magzat fejlődési zavarainak létrejöttében 

  

  

című Ph.D értekezésének 

2011. július 6-án (szerdán) 14 órakor 

Pécsi Akadémiai Központ Székházban  

(Pécs, Jurisics M. u. 44.)  

tartandó tudományos vitájára. 

  

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József egyetemi tanár, az MTA doktora, rektor 

Programvezető: Prof. Dr. Bódis József 

 Témavezető: Prof. Dr. Kriszbacher Ildikó 

Társ témavezető: Dr. Ács Nándor 

  

Tisztelettel: 

  

ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa  

  



Doktorandusz Tábor - Sárospatak 2011. augusztus 25-28 

  

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) idén is megrendezi immár hagyománnyá vált nyári 
táborát 2011 augusztusában, a fél évezredes felsőoktatási múlttal rendelkező Sárospatakon. A tábor 
szakmai része a doktori képzéssel kapcsolatos aktuális kérdésekkel, pályázati lehetőségekkel 
foglalkozik, de emellett kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget is kíván biztosítani a jelentkezők 
számára. A táborra regisztrálni a www.dosz.hu honlapon lehet, ahol lehetőség van egyidejűleg a 
DOSZ-ba is belépni. 

Ízelítő a programokból: 

  

o Tájékoztató a doktoranduszokat leggyakrabban érintő konfliktushelyzetekről és azok 
megoldási ehetőségeiről 

o Találkozási lehetőség hazai, határon túli magyar és külföldi doktoranduszokkal 

o Kreativitás és problémamegoldó technikák bemutatása 

o Nemzeti kerekasztal beszélgetés 

  

Tervezett szabadidős programok: 

o A Rákóczi Múzeum meglátogatása, 

o Városnézés Kassán, borkóstoló Tokajban 

o Jam-koncert 

o Szórakozási lehetőség 

  

Jelentkezés elektronikus úton a www.dosz.hu honlap regisztráció ablakán keresztül 2011. 
augusztus 5-ig. Részvételi díj DOSZ-tagoknak 17.000 Ft, nem DOSZ-tagoknak 23.000 Ft, amely 
tartalmazza a szállás, a napi háromszori étkezés és a programokon való részvétel összes 
költségét. 

Az elhelyezés a Comenius Főiskola Kollégiumában lesz (Sárospatak, Eötvös u. 7). 

A részvételi díjat 2011. augusztus 5-ig várjuk a 10700385-27758108-51100005 bankszámlaszámra (a 
résztvevő nevének megjelölésével). A DOSZ tagoknak járó kedvezmény igénybevételének a feltétele 
a regisztráció során a doktori iskolára vonatkozó adatok kitöltése és a 2011. évi tagdíj átutalással 
történő megfizetése a fenti bankszámlára. A tagsággal kapcsoaltos bővebb információ a hogyan 
lehetek DOSZ tag menüpont alatt található. 

Érdeklődni a dosz@dosz.hu e-mail címen, valamint a 06/70 33-525-46-os telefonszámon lehet. 

  



Ph.D - képzés 

Tisztelt Érdeklődők! 

 
A PTE Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola  

 
(7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.) 

 
PÓTF E L V É T E L T     H I R D E T 

 
a doktori (Ph.D) képzésben való részvételre 

az Egészségtudományok területén 

 
A PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola 2011. szeptemberben indítja doktori (Ph.D) 
fokozat megszerzésére felkészítő, három éves programját az Egészségtudományok területén. 
 
A képzésben való részvétel feltételei 
 
A doktori képzésre azok jelentkezhetnek, akik egyetemi diplomával és egy idegen nyelvből 
szerzett legalább középfokú "C" típusú általános vagy szakmai államilag elismert vagy azzal 
egyenértékű nyelvvizsgával rendelkeznek. (lásd PTE ETK Doktori Iskola SzMSz 1.sz. 
melléklet megtekintéshez kattintson ide) 
 
 
A képzés díja: 
 
Levelező munkarendre jelentkezők részére a képzés díja: 80 000 Ft/félév 
 
 
A jelentkezés módja és határideje 
 
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok elektronikus formátumban elérhetőek. 
(megtekintéshez kattintson ide) 
 
A jelentkezési lapon kérjük, jelölje a választott programot, témát, (megtekintéshez kattintson 
ide) valamint kérjük csatolni a témavezető nyilatkozatát is /5. sz. melléklet/ (megtekintéséhez 
kattintson ide). A felvételi eljárás díja 9000.- Ft. 
 
A jelentkezési lapot személyesen Prof. Dr. Kriszbacher Ildikó egyetemi tanárnál lehet 
benyújtani 2011. augusztus 9-10-én, 10:00 – 12:00-ig. 
 
PTE Egészségtudományi Kar 
Egészségtudományi Doktori Iskola  
Doktori Iskola Titkárságán, Vörösmarty u. 4. 
7621 Pécs 
 
 
További információ kérhető a Doktori Iskola Titkárától: 



 
Prof. Dr. Kriszbacher Ildikó egyetemi tanár, 
 
Telefonszám: 72/513-675 
 
 
A jelentkezők felvételéről a Kar Doktori Tanácsa dönt, melyről írásban értesítjük a 
jelentkezőket. A beiratkozás előre láthatóan szeptember közepén, személyesen történik. 
 
Pécs, 2011. június 30. 

PTE Egészségtudományi Doktori Iskola Tudományos Fóruma 
PAB Székház (Pécs, Jurisics M. út 44.), 2011. december 5. 15.00 
 
A meghívó letöltéséhez kattintson ide! 

  



Grants for foreign students | The University of Padova 

  

Announcement of 15 PhD grants reserved to foreign students for the admission to the Doctoral Schools 
and to International Doctoral Courses. 

  

The University of Padova, through the funding of the Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, offers 
research fellowships for foreign students to attend Doctoral Schools/International Courses. During the 3-year 
doctoral programme, successful candidates will be offered full board and lodging. 

  

The duration of the doctoral courses is three years, starting on the 2nd January 2012 and ending on the 31st 
December 2014.  

Each position will be covered by a scholarship of 13.638,47 euro per year (gross value), fully funded by 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.  

During the 3-year doctoral programme (2012-2014), the successful candidates will be offered full board and 
lodging at the ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario. The connected charges will be 
covered by Università degli Studi di Padova through Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.  

Deadline: 5 September 2011 

  

Find attached the call for application!  

  

More information – appliacation form, list of research lines, FAQ etc. 

http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd_en/research_en1/en_6_3_P2 

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Undiné Dr. Tamaskó Mónika 

A folyamatos cukormonitorozás, az oxidatív stressz és az 
endotheldiszfunkció klinikai és experimentális vizsgálata 

  

című Ph.D értekezésének 

2011. szeptember 7-én (szerda) 12 órakor 

Pécsi Akadémiai Központ Székházában 

(Pécs, Jurisics M. u. 44.) 

tartandó nyilvános vitájára. 

Programvezető: Prof. Dr. Kriszbacher Ildikó 

  

Témavezető: Prof. Dr. Sulyok Endre 

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József 

  

  

Tisztelettel: 

  

ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa  

  



Tisztelt Doktorandusz Hallgatók! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2011/2012. tanév I. félévére a beiratkozásra 2011. 
szeptember 2-án kerül sor 10 órakor a Földszint 5-ös teremben (PTE Egészségtudományi Kar, 
7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.).  
Az újonnan felvételt nyert hallgatóink és a nappali munkarendű hallgatóink számára kötelező 
a beiratkozáson való személyes megjelenés. Felsőbb éves, levelező munkarendű hallgatóink, 
amennyiben nem tudnak személyesen megjelenni a beiratkozáson, kérjük, szíveskedjenek 
aktiválni magukat az ETR-ben, felvenni a kívánt kurzusokat, és az erre a félévre szóló 
beiratkozási lapot kitöltve megküldeni az Egészségtudományi Doktori Iskola címére (7621 
Pécs, Vörösmarty u. 4.), Prof. Dr. Kriszbacher Ildikó egyetemi tanár részére.  
 
A dokumentum elérhető az alábbi címen: www.etk.pte.hu -> Doktori Iskola -> Letölthető 
dokumentumok -> Hallgatók részére -> 8. Beiratkozási és kurzusjelentkezési lap 
 
 
Tisztelettel: 
 
 
Prof. Dr. KRISZBACHER Ildikó egyetemi tanár tudományos dékánhelyettes az 
Egészségtudományi Doktori Iskola titkára 
  

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Kovács Péter 

Az on-line képvezérelt sugárterápiás eljárás leadott dózisra gyakorolt 
hatásának vizsgálata kismedence fantomon 

című Ph.D értekezésének 

2011. szeptember 7-én (szerda) 14 órakor 

Pécsi Akadémiai Központ Székházában  

(Pécs, Jurisics M. u. 44.)  

tartandó nyilvános vitájára. 

Programvezető: Prof. Dr. Ember István 

Témavezető: Dr. Csere Tibor 

Társ témavezető: Dr. Mangel László 

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József 

Tisztelettel: 

  

ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa  

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Sebestyén Zsolt 

Developing advanced 3D conformal radiotherapy planning techniques for 
pancreas, prostate, cerebral, and craniospinal irradiation 

című Ph.D értekezésének 

2011. szeptember 7-én (szerda) 15:30 órakor 

Pécsi Akadémiai Központ Székházában 

(Pécs, Jurisics M. u. 44.) 

tartandó nyilvános vitájára. 

Programvezető: Prof. Dr. Ember Istvá 

Témavezető: Dr. Csere Tibor 

Társ témavezető: Dr. Mangel László 

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József 

Tisztelettel: 

  

ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa  

Az induló kurzusok megtekintéséhez kattintson ide! 
  



Sajtóközlemény  

DAAD ösztöndíjak Németországba - pályázati felhívás a 2012/2013-as tanévre  

A Német Felsőoktatási Csereszolgálat (DAAD) a magyar hallgatóknak és diplomásoknak a 

2012/2013-as tanévre ismét az ösztöndíjak széles választékát kínálja, a 3-4 hetes nyelvi és 

országismereti nyári egyetemi tanfolyamtól a master (mester) végzettség megszerzésén át egy német 

felsőoktatási intézményben történő doktorálásig. Azoknak a doktoranduszoknak, akik Magyarországon 

doktorálnak, lehetőségük nyílik a kutatói munkájuk egy részének német felsőoktatási intézményben 

vagy kutatóintézetben történő megvalósítására.  

Minden másodéves hallgató alapképzésen illetve minden elsőéves hallgató mesterképzésen ha már 

középfokon beszél német nyelven, pályázhat „Nyári egyetemi ösztöndíjra”, amely 3-4 hetes nyelvi 

tanfolyam a pályázó által kiválasztott német egyetemen. Nemzetközi atmoszféra és szabadidős 

programok bő választéka várja a sikeres pályázókat. Diplomások illetve az utolsó éves hallgatók 

bármely tudományterületről pályázhatnak „Posztgraduális tanulmányi ösztöndíj“ programra 

másoddiplomás, pl. mesterképzésre egy általuk kiválasztott német egyetemen. A „Kutatói ösztöndíj 

doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak“ program keretében a doktoranduszok 1-10 hónap között 

Németország bármely egyetemén vagy kutatóintézetében kutathatnak, ezenkívül egy teljes 

németországi doktori értekezés megírására is lehet pályázni. A művészeti szakos hallgatók, beleértve az 

építészeket is, már az utolsó évben is pályázhatnak a „Posztgraduális ösztöndíj művészek és építészek 

számára“ programra, amely 7-10 hónapos művészeti továbbképzést illetve 10-24 hónap mester- vagy 

egyéb posztgraduális képzést jelent. Az egyetemi, főiskolai oktatók 1-3 hónapos kutatásra és 

tapasztalatszerzésre pályázhatnak a „Kutatói ösztöndíj tudományos fokozattal rendelkező főiskolai, 

egyetemi oktatóknak és kutatóknak“, valamint az „Ösztöndíj felsőoktatási oktatóknak a művészet 

és építészet szakterületéről“ program keretében az általuk kiválasztott német egyetemen vagy 

kutatóintézetben. A „Csoportos tanulmányút“ programra csoportok pályázhatnak tanulmányi 

látogatásokra.  

Pályázati határidő a 2012/2013-as tanévre 2011. november 15. 

Pályázat beadási helye: Magyar Ösztöndíj Bizottság (Balassi Intézet). 

Részletes információ: www.daad.info.hu  

A DAAD összes ösztöndíjának részletes leírásával és a pályázatok elkészítéséhez további segítséget 

nyújt a DAAD – Német Felsőoktatási Információs Központ DAAD-Stipendien für Ungarn / DAAD 

ösztöndíjak magyaroknak című kétnyelvű kiadványa, amely következő honlapról tölthető le: 

http://www.daad.info.hu/DAADSTIPENDIEN.pdf  



Azok, akik a németországi továbbtanulás, kutatás vagy ösztöndíjak iránt érdeklődnek, a Német 

Felsőoktatási Információs Központhoz fordulhatnak:  

DAAD Informationszentrum Budapest – 

Német Felsőoktatási Információs Központ 

1073 Budapest, Erzsébet körút 50, 

Tel. (1) 413-7037, Fax (1) 413-7038 

E-Mail: mail@daad.info.hu, Homepage: www.daad.info.hu 

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Dr. Bajzik Gábor 

Kvantitatív in vivo 1H MR spektroszkópiás módszer fejlesztése és 
optimalizálása egészségesekben 

  

című Ph.D értekezésének 

2011. október 25-én (kedd) 14 órakor 

Pécsi Akadémiai Központ Székházában 

(Pécs, Jurisics M. u. 44.) 

tartandó nyilvános vitájára. 

Programvezető: Prof. Dr. Ember István 

Témavezető: Prof. Dr. Repa Imre 

Társ témavezető: Prof. Dr. Bogner Péter 

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József 

  

Tisztelettel: 

ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa  

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Dr. Bajzik Gábor 

Kvantitatív in vivo 1H MR spektroszkópiás módszer fejlesztése és 
optimalizálása egészségesekben 

  

című Ph.D értekezésének 

2011. október 25-én (kedd) 14 órakor 

Pécsi Akadémiai Központ Székházában 

(Pécs, Jurisics M. u. 44.) 

tartandó nyilvános vitájára. 

  

Programvezető: Prof. Dr. Ember István  

Témavezető: Prof. Dr. Repa Imre 

Társ témavezető: Prof. Dr. Bogner Péter 

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József 

  

Tisztelettel: 

  

ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa  

  



Pályázati lehetőség fiatal kutatók részére  

A Tecan magyarországi képviselete, a Microtrade Kft. pályázatot hirdet fiatal kutatók részére.  

A pályamű kísérletes munkára épülő, még nem publikált eredményt vagy egy 2011-ben publikált 
elsőszerzős közleményt foglaljon össze.  Ez utóbbi esetben is szükséges egy rövid összefoglalást adni 
a munka céljáról, eredményeiről, ezek tudományos jelentőségéről, esetleges további 
hasznosíthatóságáról és mellékelni szükséges a pályázat tárgyát képező megjelent publikációt. A 
pályamű magyar vagy angol nyelven írható.  

A témaválasztás szabad, de feltétel, hogy a pályamunkában az alkalmazott módszerek között 
mikroplate alapú mérés (ABS, FI, FP, LUMI, FRET...) és/vagy folyadékkezelési automatizálás 
legyen. Ezen feltétel nem célként kell, hogy szerepeljen, hanem mint a tudományos munka háttere, 
a kutatás egyik eszköze. Nem feltétel a Tecan cég ilyen irányú eszközeinek alkalmazása. A 
pályaművek elbírálásánál nem a módszereket vesszük figyelembe, hanem a tudományos 
újdonságot, aktualitást illetve a kivitelezés módját és legfőképpen az elért eredményeket.  

Pályázhatnak hazai kutatóhelyeken dolgozó, idén legfeljebb 35 éves kutatók az élettudományok, 
a kémia vagy a fizika körében folytatott szabad témájú kutatással.  

A pályázaton résztvevők közül a felkért tudományos bizottság három helyezettet díjaz, az  első 
helyezett pályamű 90.000, a második 60.000, a harmadik 30.000 Ft  pénzjutalomban részesül.  

A pályázat benyújtásának feltételei: 

 
• A pályázó a 2011. évben legfeljebb 35 éves lehet, melyről a pályázathoz csatolt kísérőlevélben 
nyilatkozni szükséges. 

• Kérjük, hogy a kísérőlevélben jelöljék meg mentorukat (PhD fokozattal rendelkező, a benyújtó 
munkáját irányító, segítő vagy arra nagy hatással levő személy) vagy ajánlójukat. 

• A pályaművet, mely szóközökkel együtt maximum 6000 karakter és két ábra lehet (ebbe a 
hivatkozások illetve az eredeti közlemény nem számítódik bele) két példányban kell eljuttatni postai 
úton a Semmelweis Egyetem I. sz Belgyógyászati Klinikájára dr. Kósa Jánosnak címezve (Bp. 1083 
Korányi S u. 2/a). A borítékra kérjük ráírni, hogy „Fiatal kutató pályázat 2011”. A pályázó postai-, 
telefon-, ill. email elérhetőségét kérjük megadni. 

• Az díjazott pályaművek benyújtóit felkérjük az átadón egy rövid (20 perces) összefoglaló előadásra a 
Tecan Tudományos Klub keretén belül. 

• A pályaművek postai feladásának végső határideje 2011. november 10. A késedelmes benyújtás a 
pályázat elutasítását vonja maga után. 

• A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket az info"kukac"microtrade"pont"hu email címen tehetik fel. 

• A pályázat eredményhirdetése és az ünnepélyes díjátadó 2011. november 24-én délután lesz 
Budapesten a Tecan Tudományos Klub keretén belül melyre, és azt követő fogadásra minden 
sikeres, értékelhető pályázat íróját és egy munkatársát szeretettel meghívunk! 

Eredményes pályázást és kutatómunkát kívánunk! 

  



MEGHÍVÓ 

az első Andragógiai kutatások és fejlesztések  

szakmai tanácskozásra és vándorgyűlésre.  

Szervezők: MTA Pedagógiai Bizottság Andragógiai Albizottsága és a 

PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Andragógia Intézete 

Időpontja: 2011. november 18. 10 – 17 óra között 

Helyszín: PTE FEEK, 7633 – Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/B.  – Nagyterem és szekciótermek 

2011. őszén a magyar felsőoktatás környezetében zajló andragógia kutatások és fejlesztések előtt jelentős 
kihívások állnak. Egyrészt fontos kérdés az andragógia BA és MA szakok továbbfejlesztésének ügye, tekintettel a 
tantárgyi szerkezet, az egyes törzstárgyak tartalmai korszerűsítésének kihívásaira, valamint az andragógus-képzés 
módszertani megújítására a minőségi oktatás és képzés elvei alapján. Másrészt a felnőttkori tanulás tereiként 
működő ágazatok funkcióváltását is vizsgálni, kutatni kell, különös tekintettel a CONFINTEA VI tanácskozások 
ajánlásaira és a legutóbbi felnőttképzési Roadshow keretében országosan megfogalmazott javaslatokra. Végül 
fontos reflektálni a nemzetközi és európai kutatási és fejlesztési trendek változásaira. 

Tervezett program: 

10.00 – 12.00 – Köszöntő: PTE FEEK dékánja, majd plenáris előadások (az NSZFI képviselője, a BME APPI 
képviselője, az ELTE PPK képviselője, a SZTE JGYPK képviselője, a DE BTK képviselője, a PPKE VJK 
képviselője)  

12.00 – 13.00 – Büféebéd 

13.00 – 16.00 – Szekció-munka három munkacsoportban: 

a.) Az andragógia szak fejlesztésének aktuális kérdései/Szekcióvezető: Dr. Kocsis Mihály, PTE 
FEEK – OFI Budapest 

b.) A magyar felnőttoktatás és képzés fejlesztésének kihívásai és feladatai a CONFINTEA VI 
után három esztendővel/ Szekcióvezető: Pordány Sarolta, FFE Budapest 

c.) Az európai felnőttoktatási - andragógia kutatások trendjei – kapcsolódási pontok/ 
Szekcióvezető: Dr. Benedek András, BME APPI Budapest 

16.00 – 17.00 – Záró plenáris ülés: Rövid beszámolók a szekciók munkájáról, javaslatok és reflexiók, a  következő 
tanácskozás témájának és helyszínének kijelölése. 18.00 órától kötetlen vacsora.  

A szekciók munkájában nem prezentációk megtartására kerül sor, hanem az adott témához kapcsolódó konkrét 
felvetések megvitatása a cél. A tanácskozás web-oldalán helyezzük el a végleges programot, a plenáris előadások 
felvételét. Ide a jelentkezők az általuk választott szekcióhoz kapcsolódó előzetes felvetéseiket, megjegyzéseiket 
feltölthetik: www.feek.pte.hu/andragogiakonf2011 Regisztrálni közvetlenül a tanácskozás honlapján tud a 
jelentkezési lap elküldésével! Részvételi díj 5.000 Ft, mely tartalmazza a büféebédet és a frissítőket. 
Szállásfoglalásról és a vacsora költségéről a résztvevők egyénileg gondoskodnak! 

 Pécs, 2011. augusztus 31.   Dr. Koltai Dénes  egyetemi tanár, dékán    

    



Társadalomtudományi PhD program Londonban  

A London külvárosában található Brunel University várja az alábbi 
tudományterületek képviselőit 2012. januári kezdéssel: 

– antropológia 

– közgazdaságtan, pénzügy 

– politikatudomány, nemzetközi tanulmányok, történelem 

– pszichológia 

– szociológia, kommunikáció 

Időtartam: 

2 félévnél hosszabb  

Jelentkezési határidő: 2011 november 23.  

Tudományterület:  

– gazdasági 

– társadalomtudományi és bölcsészeti 

Támogatás:  

A sikeres pályázók három éven át évi 12 372 font ösztöndíjat kapnak, amelyből 9 000 
font hivatott fedezni a megélhetést, a többi pedig a tandíj összege. 

Kinek szól?  

– Master hallgatók 

– diplomások 

– Phd hallgatók 

– oktatók 

– kutatók 

Képzési szint: Phd  

  

Hivatalos weboldal:  

http://www.brunel.ac.uk/sss/research/phd-scholarships 

  



Hogyan használjuk ki 

a nemzetközi mobilitási lehetőségeket 

karrierünk építésére? 

  

Villámtréning PhD hallgatóknak  

és fiatal kutatóknak  

2011. november 14. 

  

PTE Rektori Hivatal, Szenátusi Tanácsterem 

Pécs, Vasvári Pál u. 4. földszint 

  

10:00 – 10:45 Kutatói karrier modell az Európai Kutatási Térségben. 
Alapfogalmak és európai ösztöndíjprogramok. 

10:45 – 11:30 Az EURAXESS program szerepe a kutatói mobilitás 
támogatásában 

Az EURAXESS portál szolgáltatásainak ismertetése: 

 Jobs: állás- és ösztöndíjlehetőségek kínálata 

 Services: ingyenes szolgáltatások  

 Rights: kiemelt európai kutatóintézetek 

 LINKS: hazatérés tervezése Európába 

11:30 – 12:15 Fiatal kutatók számára elérhető ösztöndíjlehetőségek on-line 
keresése, áttekintése 

12:15 – 13:15 Ebédszünet 

13:15 – 14:00 CV írása, feltöltése különböző ösztöndíj portálokra 

14:00 – 14:45 Tanácsok pályázatok írásához (abstract, munkaterv, stb.)  

14:45 – 15:30 Gyakorlati munka: abstract és munkaterv írása 

15:30 – 16:00 Megbeszélés 

  



A terem befogadóképességére való tekintettel kérjük, hogy részvételi szándékát 
2011. november 10-ig a toth.diana@pte.hu email címen (név, kar, doktori iskola 
és/vagy intézet/tanszék megadásával) jelezze. 

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Dr. Várnagy Ákos 

In vitro fertilizáció kimenetelét és lehetséges szövődményeit meghatározó 

faktorok vizsgálata 

  

című Ph.D értekezésének 

2011. december 22-én (csütörtök) 14 órakor 

Pécsi Akadémiai Központ Székházában 

(Pécs, Jurisics M. u. 44.) 

tartandó nyilvános vitájára. 

  

Programvezető: Prof. Dr. Bódis József 

  

Témavezető: Dr. Koppán Miklós 

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József 

  

  

Tisztelettel: 

  

ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa  



A PÉCSI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI MUNKABIZOTTSÁGA
tisztelettel meghívja Önt és munkatársait 

„EGÉSZSÉGES ÉLET, ÉLTETŐ EGÉSZSÉG?” 
című tudományos ülésére. 

 
Az ülés időpontja: 
2011. december 16. 14.00 óra 

 
PAB Székház 
7624 Pécs. 
Jurisics M. u. 44. 

Az ülés programja 

  

 
14.00: Megnyitó: Prof. Dr. Józsa Rita 
 
Üléselnökök:  
Prof. Dr. Józsa Rita, intézetigazgató 
Prof. Dr. Kriszbacher Ildikó, a Munkabizottság titkára 
 
Előadások: 
14.10 Tóvári Ferenc, Prisztóka Gyöngyvér  
Az integrált oktatás lehetőségeinek megítélése az iskolai testnevelésben - egy vizsgálat tükrében  
PTE TTK Testnevelés- és Sporttudományi Intézet 
 
14.30 Kovács Éva, Molnár Dénes:  
A 3-9 éves gyermekek életminősége az IDEFICS vizsgálat tükrében 
PTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika 
 
14.50 Tistyán László(1), Szemelyácz János(2), Busa Csilla(1), Kesztyűs Márk(1), Füzesi 
Zsuzsanna(3):  
A dizájner drogok Magyarországon  
(1) Fact Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatások Intézete  
(2) Indít Közalapítvány  
(3) PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet 
 
15.10 Polyák Éva, Gubicskóné Kisbenedek Andrea, Figler Mária:  
Táplálkozás preventív szerepe a daganatok kialakulásában 
PTE ETK Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet Táplálkozástudományi és Dietetikai 
Tanszék 
 
15.30 Lampek Kinga(1), Törőcsik Mária(2), Füzesi Zsuzsanna(3):  
Gondolatok az idősödő társadalomról  
(1)PTE ETK, (2)PTE KTK, (3)PTE ÁOK 



 
15.50 Járomi Melinda:  
A gerinchasználat automatizmusának vizsgálata Zebris WinSipne ultrahang bázisú biomechanikai 
mozgáselemző rendszerrel 
PTE ETK Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet 
 
16.10 Kaj Mónika:  
Egyetemi hallgatók fittségének változása az elmúlt 20 évben 
PhD-hallgató, PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola 

  

  

 
 

   
 


