
Tisztelt Érdeklődők! 

  
A PTE Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola  

 
(7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.) 

 
PÓTFELVÉTELT HIRDET 

 
a doktori (Ph.D) képzésre 

az Egészségtudományok területén 

 
 
A PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola 2013. szeptemberben indítja doktori (Ph.D) 
fokozat megszerzésére felkészítő, három éves programját az Egészségtudományok területén 
önköltséges képzésre (levelező munkarend) 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: http://doktoriiskola.etk.pte.hu/dok/doktoriiskola/PhDSzabalyzat20121017.pdf 

  

 
A képzés díja: 
 
Önköltséges képzésre, (levelező munkarend) jelentkezők részére a képzés díja: 80 000 
Ft/félév 
 
 
A jelentkezés módja és határideje 
 
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok elektronikus formátumban elérhetőek. 
(http://doktoriiskola.etk.pte.hu/urlapok_hallgatok.php) 

 
 
A jelentkezési lapon kérjük, jelölje a választott programot, témát, 
(http://www.doktori.hu/index.php?menuid=116&lid=116&tol=0) 

  



http://doktoriiskola.etk.pte.hu/dok/doktoriiskola/PTE_ETK_doktoriprogram2013szeptember.pdf 

valamint kérjük csatolni a témavezető nyilatkozatát is /5. sz. melléklet/ 
(http://doktoriiskola.etk.pte.hu/dok/doktoriiskola/hallgatok/5_megallapodas.pdf) 

 
Felvételi eljárási díj 9000.- Ft. 

A jelentkezési lapot levélben, a 
A jelentkezési lap beérkezési határideje levélben 2013. augusztus 21. (szerda), a 
 
PTE Egészségtudományi Kar 
Egészségtudományi Doktori Iskola 
Vörösmarty u. 4. 
7621 Pécs 
 
 
címen, vagy személyesen a Doktori Iskola munkatársainál 

 
PTE Egészségtudományi Kar 
Egészségtudományi Doktori Iskola  
Doktori Iskola Titkárságán 

7621 Pécs Vörösmarty u. 4. I. emelet 
 
2013. augusztus 21. (szerda), 9 és 14 óra között 
 
További információ kérhető a Doktori Iskola Titkárságán a 72/513-678, illetve a 72/513-
670/690 telefonszámokon. 
 
 
 
A jelentkezők felvételéről önköltséges képzésre (levelező munkarend) a beadott jelentkezési 
lap alapján dönt a Kar Doktori Tanácsa. A felvételt nyert hallgatóinkat írásban értesítjük. A 
beiratkozás előre láthatóan szeptember elején, személyesen történik. 

  

Pécs, 2013. július 1. 

  



Doktorandusz Nyári Tábor  

  

Kedves Doktorandusz Barátom!  

Örömmel értesítelek, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) idén is megrendezi 2013. 
augusztus 29-e és szeptember 1-je között immár hagyománnyá vált nyári doktorandusz táborát, 
ezúttal Gödöllőn. 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 a Nyári Tábor menüponton 
keresztül lehet 2013. július 1 - 2013. augusztus 16 között. A 2013-as Doktorandusz Nyári Tábor 
fővédnöke Dr. Pálinkás József, az MTA elnöke. 

Ízelítő a programból: 

 Tájékoztató doktoranduszokat érint pályázati lehetőségekről. 
 Szakmai előadások a doktorandusz képzés megújulásáról. 
 A DOSz tudományos osztályainak bemutatkozása. 
 Jogsegély-szolgáltatás bemutatása. 
 Nemzeti kerekasztal-beszélgetés. 
 Történelmi visszatekintés: látogatás a Grassalkovich-kastélyba.  

Tervezett esti programok:  

 Életre való felkészítés témában borkóstoló. 
 Retro party. 
 Péntek esti láz 
 Szabadtéri zenés-táncos mulatság Babatvölgyben az Origó zenekarral. 

A részvételi díj az első 250 jelentkezőnek 16500 Ft, a további jelentkezőknek 24000 Ft, amely 
tartalmazza a szállás (3 éjszaka), a napi háromszori étkezés teljes költségét, valamint a 
kísérőprogramokon való kedvezményes részvételi lehetőséget. A részvételi díjat legkésőbb 2013. 
augusztus 16-ig várjuk a DOSz 11600006-00000000-62169239 számú bankszámlaszámra (a résztvevő 
nevének megjelölésével). 

További információk kérhetők a rendező Szent István Egyetem részéről Szabó Katalin doktorandusz 
hallgatótól, aki a rendezvény helyi szervezője (+36-30/2676150, szabo.katalin@gtk.szie.hu). 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

  

  

Csiszár Imre s. k. 

Főszervező, Doktorandusz Nyári Tábor 

Elnök, Doktoranduszok Országos Szövetsége 

  



PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola 2013. szeptemberben induló kurzusai 

Egészségtudományi kutatások alapjai (1 kredit)  Prof. Dr. Bódis József 

2013. november 8. (péntek) 10.00-17.20 

2013. november 9. (szombat) 08.00-12.20 

7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. Rektori Hivatal 

Az egészségügyi finanszírozás alapvonalai (2 kredit)  Prof. Dr. Boncz Imre 

2013. december 5. (csütörtök) 9.00-16.00  

Statisztikai módszerek a kutatásban I. (2 kredit)  Dr. Jeges Sára 
2013. október 21. (hétfő) 9.00-13.00  

2013. október 22. (kedd) 9.00-13.00  

2013. november 4. (hétfő) 9.00-13.00  

2013. november 5. (kedd) 9.00-13.00  

2013. november 18. (hétfő) 9.00-13.00  

2013. november 19. (kedd) 9.00-13.00  

7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.,  A 107 informatika terem 

Alkalmazott nyelvészeti kutatás: módszerek és publikáció (4 kredit)  Dr. Rébék-Nagy Gábor 
 2013. október 4. (péntek) 11.00-15.00 A 215-ös terem 
2013. október 11. (péntek) 11.00-15.00 A 215-ös terem  
2013. október 18. (péntek) 11.00-15.00 A 214-es terem  
2013. november 15. (péntek) 11.00-15.00 A 216-os terem  
2013. november 29. (péntek) 11.00-15.00 A 214-es terem  
2013. december 6.  (péntek) 11.00-15.00 A 216-os terem  
2013. december 13.  (péntek) 11.00-15.00 A 214-es terem  
2013. december 20. (péntek) 11.00-15.00 A 214-es terem 
7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.  

Epidemiológia II. (2 kredit)  Dr. Molnár Kornélia 
2013. október 28. (hétfő) 12.00-                        A/215-as terem 

2013. december 10. (kedd) 12.00-                     A/213-as terem  

7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.  

Irodalomkutatás és információszerzés modern könyvtári környezetben (1 kredit)  Dr. Gracza 
Tünde 
2013. szeptember 20. (péntek) 8.00-16.00  

2013. szeptember 21. (szombat) 8.00-12.00 

PTE ÁOK Könyvtár (Pecs, Szigeti ut 12. 3. emelet) 

  



A táplálkozási szokások és a betegségek összefüggései (1 kredit) Prof. Dr. Figler Mária 

2013. november 28. (csütörtök) 8.00-15.00 D-12 terem 

2013. november 29. (péntek) 9.00-15.00 D-11 terem.  

7623 Pécs, Rét utca 4. 
 
Európai Uniós források felhasználása a hazai humánágazatokban (1 kredit)  Horváth Zoltán 

2013. október 24. (csütörtök) 10.00 - 18.00 C/4-es terem 

 2013. október 25. (péntek) 10.00 - 18.00 C/4-es terem 

 7621 Pécs, Mária u. 5-7. 

Noninvazív kardiológiai vizsgáló módszerek (1 kredit)  Dr. Verzár Zsófia 

2013. október 10. (csütörtök) 9.00-16.45 

2013. október 11. (péntek) 9.00-14.45 
7624 Pécs, Ifjúság útja 13. - PTE Szívgyógyászati Klinika könyvtára 

Angol szaknyelv: publikációk írása (1 kredit)  Sélleyné Dr. Gyuró Monika 

2013. október 4. (péntek) 10.00-12.00   A 224-as terem, 7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. 

2013. október 11. (péntek) 10.00-12.00  A 224-as terem, 7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. 

2013. október 18. (péntek) 8.30-11.30    C 6-os terem, 7621 Pécs, Mária u. 5-7. 

2013. október 25. (péntek) 8.30-11.30    A 216-os terem, 7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. 
 
  

How physical activity can prevent and treat mental illness (1 kredit)  Dr. Jill Taube 

2013. szeptember 25. (szerda) 10.00 - 

 7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. A/213-as terem 

  



Exercise is Medicine  

  

How physical activity can prevent and treat mental illness 

  

Jill Taube, specialist in psychiatry 

from CEFAM: Centre for Family Medicine, Karolinska Institute, Stockholm 

  

Date: 25 September, 2013, 10.00 am 

Place: University of Pécs, Faculty of Health Sciences,  
Doctoral School of Health Sciences 

7621 Pécs, Vörösmarty u. 4., Room A/213 

  

  

Dr. Taube focused her research on perceived health and depression score rates based on a 
physical activity project for persons with diagnosed depression or anxiety. She found that 

patients with depression and anxiety can improve, in addition to increased physical activity 
level, both their perceived physical and several aspects of mental health and also depression 

score by joining a physical activity program.   

  

Come and join the PhD-students of the Doctoral School of Health Sciences at an open lecture 
of Dr. Taube. Attendance is free of charge, but please register at doktoriiskola@etk.pte.hu.  

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

  

Dr. Németh Zoltán 

  

Alternatív kezelési módszerek a medencefenék 
rendellenességeinek kezelésében 

  

című Ph.D értekezésének nyilvános vitájára. 

  

Helyszín, időpont: 2013. december 18. (szerda) 14.00 óra 

Pécsi Akadémiai Bizottság Székháza  

(Pécs, Jurisics M. u. 44.)  

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

Programvezető: Prof. Dr. Bódis József 

Témavezető: Prof. Dr. Bódis József 

Társ témavezető: Dr. Koppán Miklós 

Tisztelettel:  

Egészségtudományi Kar  

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa  
  



Tavaszi Szél Konferencia 2014 felhívás 

K O N F E R E N C I A   F E L H Í V Á S 

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) örömmel értesíti a doktorandusz hallgatókat, doktorjelölteket és mesterszakos 

hallgatókat, hogy 2014-ben is megrendezi TAVASZI SZÉL elnevezésű konferenciáját. 

A konferencia fővédnöke: Dr. Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. 

A DOSz a 2014. évi Tavaszi Szél konferencia szervezésekor a korábbi években megszokottak szerint, a ?fiatal magyar kutatók 

és doktoranduszok világtalálkozóját? magyar és angol munkanyelvű rendezvényként hirdeti meg.  

A konferenciára tisztelettel meghívjuk a felsőoktatási intézmények, a kormányzati és az üzleti élet képviselőit, a témák iránt 

érdeklődő kollégákat, szakértőket. Az egyes szekciók keretében lehetőség nyílik mind az elméleti, mind a gyakorlati 

hasznosíthatóság oldaláról bemutatni az egyes tudományterületeket és azok tudományágait. A szekciók legkiemelkedőbb 

tudományos előadásai bemutatásra kerülhetnek a Magyar Tudományos Akadémia megfelelő osztályain. 

Kérjük, hogy részvételi szándékát az online regisztrációval itt (kattintson rá) jelezze. A regisztráció mellett egy 300 szavas 

absztraktot kell benyújtani magyar és angol nyelven a következő elérhetőségre (a tárgyban mindenesetben kérnénk feltűntetni 

TSz 2014 absztrakt): 

dosz@dosz.hu 

A regisztráció során a könnyebb kommunikáció érdekében a jelentkezőknek meg kell adniuk az elérhetőségi adataikat. 

Regisztráció hiányában az absztraktokat a szervezőbizottságnak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az absztraktok 

beérkezéséről e-mail útján nem  

kapnak értesítést, kérjük, a megadott elérhetőségen jelezzék a bizottság felé. A tudományágaknak megfelelően minden 

absztraktot lektorálási folyamatnak vetünk alá. 

Az absztrakttal és a tanulmánnyal szemben támasztott formai követelményeket jelen felhívásunkkal együtt hirdetjük meg. 

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. Az elfogadott, lektorált tanulmányokat online konferenciakötetben és ? amennyiben a rendelkezésre álló források 

lehetővé teszik ? nyomtatott formában is (ISBN) publikáljuk. A tudományos cikkeket az absztrakthoz hasonlóan e-mail 

formájában kell eljuttatni a következő elérhetőségre (a tárgyban minden esetben kérnénk feltűntetni TSz 2014 tanulmány):  

dosz@dosz.hu 

Hangsúlyozzuk, hogy csak olyan előadás anyagát áll módunkban megjelentetni, amelyet a szerző a konferencián 

előadott! Minden beérkezett tanulmányt szakmai lektorral lektoráltatunk. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy amennyiben a 

lektorok úgy ítélik meg, hogy a tanulmány nem felel meg a tudományosság alapvető kritériumainak, akkor a tanulmányt nem 

tudjuk megjelentetni. 

  



A konferencia időpontja és helyszíne: 

A konferenciát a Debreceni Egyetemen 2014. március 21-23. között rendezzük meg.  

A konferencia tervezett szekciói: 

 Agrártudományi szekció         
 Állam- és jogtudományi szekció 
 Biológiatudományi szekció 
 Filozófiatudományi szekció 
 Fizikatudományi szekció 
 Földtudományi szekció 
 Had- és rendészettudományi szekció 
 Hittudományi szekció 
 Irodalomtudományi szekció 
 Kémiai és környezettudományi szekció 
 Közgazdaságtudományi szekció 
 Közigazgatás-tudományi szekció 
 Matematikai és informatikai szekció 
 Műszaki szekció 
 Művészeti és művészettudományi szekció 
 Nyelvtudományi szekció 
 Orvos- és egészségtudományi szekció 
 Pszichológiai és neveléstudományi szekció 
 Szociológiai és multidiszciplináris társadalomtudományi szekció 
 Történelem- és politikatudományi szekció 

Fontosabb határidők: 

2014. március 2. éjfél:                        Jelentkezési határidő: az absztraktok leadásának és a részvételi díj befizetésének 

határideje 

2014. március 9. éjfél:                        Tanulmányok leadásának (2000 szó) határideje 

2014. március 21-23.:                         Konferencia 

Részvételi díj:  

Teljes részvételi díj:             15.000 Ft 

Egy napos részvételi díj:     10.000 Ft 

Részvételi díj a tudományos osztályok 2013. december 15-éig felvételt nyert tagjai részére:      5.000 Ft 

  



További információért figyelje folyamatosan a www.dosz.hu weboldalt vagy forduljon bizalommal a konferencia 

főszervezőjéhez, dr. Kőmíves Péter Miklóshoz a petermiklos.komives@gmail.com címen. Technikai kérdésekkel kapcsolatban 

Csonka Réka áll rendelkezésükre a 30 / 420-4151 telefonszámon. 

Csiszár Imre 

elnök 

Doktoranduszok Országos Szövetsége 
  



PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola 2014. februárban induló kurzusai 

 

1.                   Az egészségügyi jog és határterületei (1 kredit)  Dr. Ágoston István  

DIP5AGI1 

           2014. május 15. (csütörtök) 8.00-16:00  C 4-es terem 

           2014. május 16. (péntek) 8.00-16:00  C 4-es terem 

7621 Pécs, Mária u. 5-7 

2.                   A bizonyítékon alapuló orvoslás elméleti és módszertani háttere (1 
kredit)  Dr. Betlehem József  

DIP5BEJ2 

  2014. március 6. (csütörtök)   9.00-13.00         A 220-as terem 

  2014. március 27. (csütörtök)  10.00-   A 214-es terem 

  2014. május 6. (kedd)   10.30-14.30   A 214-es terem 

  7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. 

3.                   Az egészség-gazdaságtani elemzések módszertani kérdései (2 kredit) 
Prof. Dr. Boncz Imre 
DIP4BOI2 

                            NEM INDUL 

  

4.                   Statisztikai módszerek a kutatásban II. (2 kredit) Dr. Jeges Sára 

DIP5JES2 

2014. április 2.(szerda) 8.00-13.00 A 107-es terem 

2014. április 9.  (szerda) 8.00-10.00  A 107-es terem 
2014. április 30. (szerda) 8.00-13.00  A 107-es terem 
2014. május 7. (szerda) 8.00-13.00  A 107-es terem 

7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. 

  



5.                   Diskurzus- és műfajelemzés egészségügyi vonatkozásai (4 kredit)  Dr. 
Rébék-Nagy Gábor 

DIP5REG2 

   2014. február 21 (péntek) 11:00-16:00  C 4-es terem 

   2014. február 28. (péntek) 11:00-16:00 C 4-es terem 

   2014. március 7. (péntek) 11:00-16:00  C 2-es terem 

   2014. március 14. (péntek) 11:00-16:00  C 4-es terem 

   2014. március 21. (péntek) 11:00-16:00  C 4-es terem 

   2014. március 28. (péntek) 11:00-16:00  C 4-es terem             elmarad 

   2014. április 4. (péntek) 11:00-16:00  C 12-es terem 

   7621 Pécs, Mária u. 5-7.  

6.                   Epidemiológia I. (1 kredit)  Dr. Molnár Kornélia 
DIP5SAJ1 

2014. április 28. (hétfő) 13.30-16.30  A 215-ös terem 

2014. május 5. (hétfő)  11.00-           A 215-ös terem 

7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. 

7.                   Bioetika (1 kredit)   Dr. Barcsi Tamás 
DIP6BAT1 

2014. március 6. (csütörtök) 14.00 -17.30 /Dr. Zeller Judit /   C 4-es 
terem  
2014. március 13. (csütörtök) 9.00 -18.00 /Dr. Barcsi Tamás/  C 4-es terem 
 7621 Pécs, Mária u. 5-7 
  

8.                   A komplementer medicina szerepe a gyógyításban (1 kredit)  Dr. 
Hegyi Gabriella 

DIP4FIM1 

2014. április 17. (csütörtök) 10.00-17.00 óráig  C 10-es terem 

2014. április 18. (péntek) 9.00-16.00 óráig              C 10-es terem 

7621 Pécs, Mária u. 5-7 



9.                   Molekuláris epidemiológiai biomarkerek (2 kredit)  Dr. Gyöngyi 
Zoltán 
DIP4EMI1 

2014. március 27. (csütörtök) 8.00-10.15 és 10.30-12.45   A 216-os 
terem 
2014. március 28. (péntek) 8.00-10.15 és 10.30-12.45      A 216-os 
terem  elmarad 
2014. április 3. (csütörtök) 8.00-10.15 és 10.30-12.45  A 214-es terem 
2014. április 4. (péntek) 8.00-10.15 és 10.30-12.45   A 214-es 
terem 
2014. április 10. (csütörtök) 8.00-10.15 és 10.30-12.45  A 214-es 
terem 

2014. április 11. (péntek) 8.00-11.00    A 214-es 
terem 

7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. 

10.                Invazív kardiológiai vizsgáló módszerek (1 kredit)   Dr. Verzár Zsófia 

DIP1VEZ1-01 

2014. május 8. (csütörtök) 9.00-15.45            

2014. május 9. (péntek) 9.00-14.45 

Szívgyógyászati Klinika, 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. 

   

11.                Fogyatékosság és életminőség (1 kredit)  Dr. Tigyiné Dr. Pusztafalvi 
Henriette 
DIP6TPH1 

2014. március 7. (péntek) 9.00-17.00  C 4-es terem 
2014. április 18. (péntek)  9.00-12.00  C 4-es terem 
7621 Pécs, Mária u. 5-7 

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Dr. Horváth Boldizsár 

Kihívások a szülészet-nőgyógyászatban régen és ma  

 40 év megfigyelései 

című habilitációs eljárásának keretében 

2013. február 26-án (szerda) 14.00 órakor  

Pécsi Akadémiai Bizottság Székházában  

(Pécs, Jurisics M. u. 44.)  

tartandó tudományos előadására. 

 

Tisztelettel: 

  

PTE ETK Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa 

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Gubicskóné Kisbenedek Andrea 

Olajos magvak analitikai vizsgálata 

  

című Ph.D értekezésének nyilvános vitájára. 

  

Helyszín, időpont: 2014. március 10. (hétfő) 14.00 óra 

Pécsi Akadémiai Bizottság Székháza 

(Pécs, Jurisics M. u. 44.) 

  

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József 

az MTA doktora, egyetemi tanár, rektor 

Programvezető: Prof. Dr. Kiss István 

Alprogramvezető: Prof. Dr. Döbrönte Zoltán 

Témavezető: Prof. Dr. Figler Mária 

  

Tisztelettel: 

Egészségtudományi Kar 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa 



TÁJÉKOZTATÓ 

Rátgéber László a PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola 

doktorjelöltje  

2014. április 16-án (szerda) 15 órakor  

Kardiológia 

 tantárgyból szigorlati vizsgát tesz. 

   

Helyszín: PTE ETK, Vörösmarty u. 4. I. emelet 

Egészségtudományi Doktori Iskola 

  

Tisztelettel: 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács   

  



PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola  

PÓTFELVÉTEL ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSRE 

  

A doktori iskola vezetője:  
Prof. Dr. Bódis József az MTA doktora 
egyetemi tanár, rektor 
 
Titkárság:  

Prof. Dr. Sulyok Endre az MTA doktora  
professor emeritus, szakértő 

Szabó Petra 
ügyvivő szakértő 
72/513-678 

Prémusz Viktória 
tudományos segédmunkatárs 
72/513-670/690 

 
Cím: 7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. 
Telefon: 72/513-678, 72/513-670/690 
Fax: 72/513-645 
E-mail: doktoriiskola@etk.pte.hu 
Honlap: http://doktoriiskola.etk.pte.hu/ 

  

Doktori képzési programok, témák 
 
1. program / PR-1 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY HATÁRTERÜLETEI  
Prof. Dr. Kovács L. Gábor programvezető 

2. program / PR-2 KARDIOVASZKULARIS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY 
Dr. Verzár Zsófia programvezető 

3. program / PR-3 MOZGÁSSZERVI EGÉSZSÉGTUDOMÁNY 
Prof. Dr. Kránicz János programvezető 

4. program / PR-4 PERINATÁLIS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY 
Prof. Dr. Sulyok Endre programvezető  

5. program / PR-5 REPRODUKCIOS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY 
Prof. Dr. Bódis József programvezető 

6. program / PR-6 ONKOLÓGIA?EGÉSZSÉGTUDOMÁNY 
Prof. Dr. Kiss István programvezető 

PR-6/1 PREVENTIV ONKOLÓGIA Alprogram  
Prof. Dr. Kiss István alprogram vezető 



PR-6/2 DIAGNOSZTIKAI KÉPALKOTÁS Alprogram  
Prof. Dr. Bogner Péter alprogram vezető 

PR-6/3 GASZTROENTEROLÓGIAI BETEGSÉGEK Alprogram 
Prof. Dr. Döbrönte Zoltán alprogram vezető 

7. program PR-7  SPORT és EGÉSZSÉGTUDOMÁNY  

Dr. Rétsági Erzsébet programvezető 

Dr. Ács Pongrác társ programvezető  

  

A részletes témakiírások megtalálhatóak: 

http://doktoriiskola.etk.pte.hu/programok.php 

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=116&num=171 

  

A felvétel követelményei és feltételei: 

A doktori képzésre azok jelentkezhetnek, akik egyetemi/ MSc - MA diplomával és egy idegen 
nyelvből szerzett legalább B2 komplex általános vagy szakmai, államilag elismert vagy azzal 
egyenértékű nyelvvizsgával rendelkeznek. Az önköltséges képzésre jelentkezők felvételéről a 
beadott jelentkezési lap és mellékletei alapján dönt az Egészségtudományi Doktori és 
Habilitációs Tanácsa. A felvételt nyert hallgatóinkat írásban értesítjük. A beiratkozás előre 
láthatóan augusztus végén, személyesen történik   
(lásd PTE ETK Doktori Iskola SzMSz 1.sz. melléklet: 
http://doktoriiskola.etk.pte.hu/dok/doktoriiskola/PTE_ETK_EDI_Doktori_Szabalyzat201309
25.pdf) 

  

A jelentkezési lap igénylése: 
http://doktoriiskola.etk.pte.hu/urlapok_hallgatok.php 

 
A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 
Jelentkezési lap és mellékletei 
Kutatási terv 
Megállapodás témavezetővel 

  

A felvételi eljárás díja: 9.000 Ft 

Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 15. (péntek) 



A jelentkezési lapot levélben, a 
 
PTE Egészségtudományi Kar 
Egészségtudományi Doktori Iskola 
7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. 
 
címen, vagy személyesen a Doktori Iskola munkatársainál 

 
PTE Egészségtudományi Kar 
Egészségtudományi Doktori Iskola  
Doktori Iskola Titkárságán 

7621 Pécs Vörösmarty u. 4. I. emelet 
 
lehet benyújtani 2014. augusztus 15-ig (beérkezési határidő). 
 
Költségtérítéssel kapcsolatos információk: Önköltséges képzés költségtérítési díja 80.000 
Ft/félév  

  



TÁJÉKOZTATÓ 

Cs. Horváth Zoltán a PTE ETK Egészségtudományi Doktori 

Iskola doktorjelöltje  

2014. április 14-én (hétfő) 8 órakor  

Szociálgerontológia 

 Geriátria 

 tantárgyakból szigorlati vizsgát tesz. 

   

Helyszín: PTE ETK, Vörösmarty u. 4. I. emelet 

Egészségtudományi Doktori Iskola 

  

Tisztelettel: 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács   

 

  



TÁJÉKOZTATÓ 

Gerencsér Gellért a PTE ETK Egészségtudományi Doktori 

Iskola doktorjelöltje  

2014. május 14-én (szerda) 13.30 órakor  

Környezet-egészségtan 

 tantárgyból szigorlati vizsgát tesz. 

  

  

Helyszín: PTE Rektori Hivatal, Vasvári Pál u. 4. 

 I. emelet 101-es tárgyaló 

  

  

Tisztelettel: 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács   

   



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Dr. Ihász Ferenc  

Társadalmi kihívások útkeresések 
megoldási javaslatok az egészségmegőrzésben 

című habilitációs eljárásának keretében 

2014. április 30-án (szerda) 15.00 órakor  

PTE Egészségtudományi Kar Tanácstermében 

(7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. I. emelet) 

 tartandó tudományos előadására 

   

Tisztelettel:  

  

PTE ETK Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa 
  



TÁJÉKOZTATÓ 

Marton József a PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola doktorjelöltje  

2014. április 29-én (kedd) 14 órakor  

  

  

Didaktika 

 tantárgyból szigorlati vizsgát tesz. 

  

  

  

Helyszín: PTE ETK, Vörösmarty u. 4. I. emelet 

Egészségtudományi Doktori Iskola 

  

Tisztelettel: 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács  

 

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

  

Dr. Warta Vilmos 

  

Standardizált egészségtudományi szaknyelvi vizsgák jelentősége 
Magyarországon és az Európai Unióban 

című habilitációs eljárásának keretében 

  

2014. május 13-án (kedd) 12.30 órakor  

Pécsi Akadémiai Bizottság Székházában 

(Pécs, Jurisics M. u. 44.) 

tartandó tudományos előadására 

Tisztelettel: 

PTE ETK Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa 

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Cs. Horváth Zoltán 

  

Az integrált egészségügyi és szociális ellátás létrehozásának lehetőségei 

  

című Ph.D értekezésének nyilvános vitájára. 

  

Helyszín, időpont: 2014. június 17. (kedd) 13.00 óra 

Pécsi Akadémiai Bizottság Székháza  

(Pécs, Jurisics M. u. 44.)  

  

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József 

az MTA doktora, egyetemi tanár, rektor 

Programvezető: Prof. Dr. Kovács L. Gábor 

Témavezető: Prof. Dr. Boncz Imre 

  

Tisztelettel: 

Egészségtudományi Kar 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa 

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Csongor Alexandra 

  

Rhetorical Moves and Hedging in Medical Research Articles and their Online 
Popularizations 

  

című Ph.D értekezésének nyilvános vitájára. 

  

Helyszín, időpont: 2014. június 18. (szerda) 14.00 óra 

Pécsi Akadémiai Bizottság Székháza 

(Pécs, Jurisics M. u. 44.) 

  

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József 

az MTA doktora, egyetemi tanár, rektor 

Programvezető: Prof. Dr. Kovács L. Gábor 

Témavezető: Dr. Warta Vilmos 

  

Tisztelettel: 

Egészségtudományi Kar 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa 

  



MEGHÍVÓ 

  

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

  

meghívja Önt 

  

Hambuchné Kőhalmi Anikó 

  

Szubjetív betegség-elképzelések nyelvészeti elemzése hipertóniás beteg-háziorvos 
konzultációkban 

   

című Ph.D értekezésének nyilvános vitájára. 

Helyszín, időpont: 2014. június 26. (csütörtök) 13.00 óra 

Pécsi Akadémiai Bizottság Székháza 

(Pécs, Jurisics M. u. 44.) 

  

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József 

az MTA doktora, egyetemi tanár, rektor 

Programvezető: Prof. Dr. Kovács L. Gábor  

  

Témavezető: Dr. Rébék-Nagy Gábor  

Tisztelettel: 

Egészségtudományi Kar 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa 



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Gerencsér Gellért 

Experimentális balneológia: Kárpát-medencei gyógyvíz- és gyógyiszapminták biológiai 
hatásai 

  

című Ph.D értekezésének nyilvános vitájára. 

  

Helyszín, időpont: 2014. június 30. (hétfő) 13.00 óra 

Pécsi Akadémiai Bizottság Székháza 

(Pécs, Jurisics M. u. 44.) 

  

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József 

az MTA doktora, egyetemi tanár, rektor 

  

Programvezető: Prof. Dr. Kovács L. Gábor  

Témavezető: Dr. Varga Csaba 

  

Tisztelettel: 

Egészségtudományi Kar 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa 

  



TÁJÉKOZTATÓ 

Dr. Répásy István a PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola 

doktorjelöltje  

2014. június 26-án (csütörtök) 16 órakor  

Endokrinológia  

Szülészet-nőgyógyászat 

 tantárgyakból szigorlati vizsgát tesz. 

  

  

Helyszín: PTE ETK, Vörösmarty u. 4. I. emelet 

Egészségtudományi Doktori Iskola 

  

Tisztelettel: 

  

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács   

 

  



TÁJÉKOZTATÓ 

Szekeresné Szabó Szilvia a PTE ETK Egészségtudományi 

Doktori Iskola doktorjelöltje  

2014. június 26-án (csütörtök) 16.30-kor  

Táplálkozástan és dietetika 

 tantárgyból szigorlati vizsgát tesz. 

  

Helyszín: PTE ETK, Vörösmarty u. 4. I. emelet 

Egészségtudományi Doktori Iskola 

  

Tisztelettel: 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács   

  



TÁJÉKOZTATÓ 

Kránicz Rita a PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola 

doktorjelöltje  

2014. június 26-án (csütörtök) 17.00 órakor  

Orvosi szociológia 

 tantárgyból szigorlati vizsgát tesz. 

  

Helyszín: PTE ETK, Vörösmarty u. 4. I. emelet 

Egészségtudományi Doktori Iskola 

  

Tisztelettel: 

  

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács   

 
  



A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar meghívására az Egészségtudományi 
Doktori Iskolában 2014. szeptember 17-én (szerda) 10.00 órától  

  

Prof. Dr. Winfried Banzer PhD  (Goethe-Universität Frankfurt, Institut für 
Sportwissenschaften, Abteilung Sportmedizin) tanszékvezető egyetemi tanár "Bewegung 
und Onkologie" címmel német nyelvű előadást tart a "B" épület Nagyelőadó termében. 

 

A kurzus a Doktori Iskola 2014. szeptemberétől indult "Sport és Egészségtudomány" kutatási 
programjához kapcsolódik, az előadásra a TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0012 pályázat 
biztosított lehetőséget. 

Az előadás nyitott, minden érdeklődőt szeretettel várunk. Rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés I. II. III. és Népegészségügyi mesterszakos hallgatók figyelmébe ajánljuk. 
Előzetes regisztráció a doktoriiskola@etk.pte.hu email címen lehetséges. 

Az előadás témája: 

Sport und Onkologie bildet einen Forschungsschwerpunkt der Abteilung Sportmedizin. Ungarn 
weist bei weitem die höchste tumorbedingte Mortalität in den OECD-Ländern vor. Neben den 
präventiven Effekten der Bewegung ist körperliche Aktivität während und nach der Therapie 
bei onkologischen Patienten von hoher Bedeutung. Diese Patienten sind von vielfältigen und 
teilweise gravierenden therapieassoziierten Nebenwirkungen betroffen. Kardio- und 
Neurotoxizitäten sowie Fatigue, Übelkeit und Schmerzen fuhren u.a. zu Einschränkungen der 
Leistungsfähigkeit, Lebensqualität und des Wohlbefindens und können z.B. Erkrankungen des 
Herz-Kreislauf-Systems oder des Bewegungsapparates induzieren. Bewegung und Training 
gewinnen in diesem Kontext zur Reduktion der Krankheitslast, dem Management von 
Therapienebenwirkungen sowie zur Verbesserung der Lebensqualität zunehmend an 
Bedeutung. Hier hat sich in den letzten Jahren für die Sportmedizin in Form der Bewegungs- 
und Sporttherapie ein breites Betätigungsfeld entwickelt. 

  

Prof. Dr. SULYOK Endre az MTA doktora 
professor emeritus 
Egészségtudományi Doktori Iskola 

Dr. ÁCS Pongrác PhD, habil 
intézetvezető egyetemi docens 
mb. oktatási dékánhelyettes 
Fizioterápiás és Sporttudományi 
Intézet 

   



DOSZ NYÁRI TÁBOR 
  

2014. augusztus 28-31., Miskolc 
  

  

Tisztelt Doktorandusz Kollégák, Kedves Barátaink! 

Örömmel értesítelek, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) a Miskolci Egyetem 
Doktorandusz Önkormányzatával (ME-DÖK) közösen idén is megrendezi 2014. augusztus 28-31. 
között immár hagyománnyá vált nyári doktorandusz táborát, ezúttal a Miskolci Egyetem 
kampuszán. 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 2014. június 1. és 2014. július 31. között. 

A tábor részvételi díja az első 200 jelentkező (beérkezési sorrendben!) részére 16.000 Ft! 

200 fő felett a tábor részvételi díja 32.000! 
  
A részvételi díjat a DOSz bankszámlaszámára kérjük átutalni legkésőbb 2014. augusztus 4-ig: 
Erste Bank Zrt.: 11600006-00000000-62169239 
  
A részvételi díjat nem áll módunkban visszautalni! 
  
A táborral kapcsolatos fontos információkat folyamatosan közzétesszük a www.dosz.hu oldalon, 
valamint a DOSz Facebook és Twitter oldalán!!! 
  

  
REGISZTRÁCIÓ 

 
Programtervezet 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

  
Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

augusztus 28. augusztus 29. augusztus 30. augusztus 31.

Időpont 

  

      

08:00-09:00 Reggeli (Egyetemi 
étterem)

Reggeli (Egyetemi 
étterem) Reggeli (Egyetemi 

étterem) 
09:00-10:00 Szakmai előadások 

(Díszaula) Sportnap (ME 
Sportpálya) 

10:00-11:00 
Hazautazás/fakultatív 

sétatúrák Miskolc 
belvárosában 

11:00-12:00 Nemzeti kerekasztal 
(Díszaula)

12:00-13:00 Ebéd (Egyetemi 
étterem) Ebéd (Egyetemi 

étterem) 
13:00-14:00 Tudományos 

osztályok ülései (A/1 
épület)

  
14:00-15:00 



15:00-16:00 Regisztráció, szállás 
elfoglalása (Uni-Hotel) 

Lillafüredi 
függőkertek és 

vízesés, Diósgyőri 
vár megtekintése 

Sportnap (ME 
Sportpálya)

16:00-17:00 
Megnyitó (Díszaula) 

Tudományos 
osztályok közötti 
főzőverseny (ME 

Sportpálya)
17:00-18:00 

18:00-19:00 
Állófogadás (Díszaula) Vacsora (ME 

Sportpálya) 19:00-20:00 Vacsora 
(Helynekem)

20:00-21:00 

Selmecbányai 
hagyományőrző 

rendezvény (Díszaula) 

Kvízparty Szávay 
László vezetésével 

(Helynekem - 
Kulturális Tér és 
Szórakozóhely 
Neked, Miskolc 
belvárosában)

Barlangfürdő 
(Miskolctapolca) 21:00-22:00 

22:00-02:00 Zenés, táncos est 
(Rockwell Klub) 

Video Disco 
(Helynekem) 

Retro party 
(Rockwell Klub) 

  

Információk: 

Gáspár Marcell (helyi szervező, ME-DÖK elnök) 

Tel: +36-20-225-4052 

E-mail: gasparm@uni-miskolc.hu 

  

 Részletes programleírás  
  

Tudományos osztályok ülései 
  

A nyári tábor résztvevői a tudományos osztályok délutánján megismerkedhetnek azzal a kiterjedt 
tudományszervezési tevékenységgel, amely a DOSz tudományági osztályközösségeiben folyik. A 
hozzávetőleg 450 tagot számláló, az egész országra és a Kárpát-medence számos magyar nyelvű 
képzőhelyére kiterjedő egyedülálló kapcsolati hálóként is működő 20 tudományos osztály 
legfontosabb feladatai közé tartoznak az adott tudományágakban tevékenykedő doktoranduszok 
számára szervezendő tudományos és közösségi alkalmak, pályázatfigyelés, publikálási 
lehetőségek biztosítása, stb. A program keretében a táborlakók betekintést nyerhetnek az 
osztályok életébe, ki-ki tudományos érdeklődésének megfelelően. A délután során az osztályokkal 
történő megismerkedést követően alkalom nyílik az azokhoz való csatlakozásra. Azok, akik 
szívesen kipróbálnák magukat egy-egy osztály tagjaként, aktívan szerepet vállalva a doktorandusz 
közélet sűrűjében, ezzel is hozzájárulva saját szakmai fejlődésükhöz és kapcsolatrendszerük 
bővüléséhez, meg fogják találni számításukat a DOSz tudományos osztályaiban.  
  

 
 
 



Selmecbányai hagyományőrző rendezvény -Szakestély 
  
A DOSz Nyári Tábor alkalmával a házigazda Miskolci Egyetem egy igazi különlegességgel 
készül az első napi ismerkedés megindításához, egy olyan formális rendezvénnyel, mely minden 
selmeci diákhagyomány alapján megkeresztelkedett diák egyik leginkább meghatározó élménye, 
a szakestély. A Miskolci Egyetem őse a Selmecbányán 1735-ben III. Károly által alapított 
bányászati-kohászati tanintézet (Bergschule), ahol a világon elsőként oktattak felsőfokú 
bányászati-kohászati ismereteket. A szakestély keretében a nyári tábor résztvevői számára 
betekintést nyújtunk az évszázadok során kialakult, Selmecbányán gyökeredző 
diákhagyományainkba. Figyelembe véve azonban a diákhagyományok szigorú hierarchiáját, 
egyszerre törekszünk arra, hogy tiszteletben tartsuk az esemény szigorúan betartandó szabályait 
és emellett lehetőséget kínáljunk arra, hogy a hagyományokat nem ismerők belekóstolhassanak a 
selmeci diákéletbe 
  
Viselet: Selmeci hagyományoknak megfelelő egyenviselet, egyenruha vagy általánoson 
elfogadott szabály, hogy minden vendégünk ezen alkalomból bújjon legdíszesebb gúnyájába és 
hozza magával, legnagyobb jókedvét, legviccesebb történetét. 
  
A selmeci diákhagyományok leglátványosabb és legtöbb embert megmozgató rendezvénye a 
szakestély. A hagyományok közül ezt sikerült leginkább megtartani eredeti formájában. A régi 
szakestélyeken szakmai jellegű dolgokat beszéltek meg (nótázással és tréfálkozással), de a 
szakmai jelleg elég hamar háttérbe szorult, mivel egy szakestélyen eleinte csak egy szak képviselte 
magát, de mivel folyamatosan bővültek a szakok ezért jártak egymás szakestjeire is és ezért a 
szakmai beszélgetésbe nem tudtak volna beleszólni, így elvetették ezt a szokást. A mai napig 
vannak olyan felszólalások a szakesteken, amik szakmai irányúak, de ezek is inkább vicces, tréfás, 
poénos felszólalások. A szakestély diákrendezvény, amin csak meghívottak vehetnek részt. A 
meghívót átruházni nem lehet. A szakestélyen-a balekkeresztelő szakestély kivételével-csak 
megkeresztelt egyetemi polgárok vehetnek részt. Régen Selmecen 40?50 fős szakestélyeket 
tartottak. Mára módosult a helyzet: a szakestélyek protokoll eseményekké váltak, a létszám 
megnőtt, a szakestély írott és íratlan szabályait nehéz betartatni. 
  
A szakestélyen gyertyák világítanak. A Cantus Praeses sötétben elkezdi intonálni a Sza- sza-
szakestély? kezdetű nótát, amit a gyertyagyújtás követ. Ezután következik az elnökválasztó nóta, 
amit többszöri sikertelen és tréfás jelölések követnek. Végül megválasztják az igazi elnököt, akit 
a szakestély hangos vivát felkiáltással üdvözöl. 
  
Az elnök elfoglalja a helyét, felveszi szalagját és így szól: Tisztemet tisztelettel átveszem. Felkéri 
a Cantus praesest, hogy intonálja a szakok himnuszait, amit a szakestély felállva énekel. Az elnök 
a szakok tiszteletére elrendel egy ?eks?-et, majd a Cantus Praeses elénekli a Praeses dalát, az 
elnök pedig a Fiúk, ha majd remeg kezemben? kezdetű nótát. Felkéri a háznagyot, olvassa fel a 
házirendet és nevezze ki a szalag nélküli tisztségviselőket. Ezzel véget ért a szakestélyt megnyitó 
rész. 
  
A szakestély a házirend szerint folyik tovább. Az italfogyasztás időpontját és mértékét az elnök 
határozza meg. A szakestély hangulatától különböző módon rendelkezhet: 

 eks: fenékig ki kell inni a korsót, 
 tükrös: addig kell inni, míg nem látod meg a pohár alját, 
 ergo bibamus vagy lefety: tetszés szerinti fogyasztást jelent. 



  
Ha valaki szót akar kérni, akkor hangos vocem preco-val jeleznie kell a szándékát. Az elnök 
?habeas? szóval engedélyezi, non habeas kifejezéssel nem engedélyezi a felszólalást. A 
felszólalónak a hozzászólását mindig a szakestély hivatalos megszólításával kell kezdeni. 
  
Szakestélyen gyakran előfordulnak (mű) nézeteltérések. Ezek megoldására az elnök sörpárbajt 
rendelhet el. A sörpárbajt a Major domus közreműködésével az elnök vezeti le. Annak van igaza, 
aki előbb kiissza a korsóját. 
  
Az összejövetel végén eléneklik a Gaudeamus igitur, a Ballag már a vén diák, a Szakestély végére
című dalokat, és véget ér a szakestély 
  

Kvízparty   
  

Hányas lába volt Karády Katalinnak? Miért tiltották be a Piroska és a Farkast Kalifornia 
Államban? Na és mit felejtett el visszaadni Jenő? A kedvcsináló vicces felvezetésen túl a 
műveltség egészét átfogó érdekes kérdések lebilincselő kavalkádja az egész estés kvízműsor. A 
helyes megfejtők az egyre fokozódó rusztikus hangulat jegyében motivációs pálinkát kapnak! 
Figyelem, a helyes megfejtések száma egyenesen arányos a játék közben elpusztuló agysejtek 
számával! A játékmester az izgalmas kérdések feltétele közben vicces anekdotákat mesél, és 
közben még arra is figyel, hogy ne legyenek az estnek hősi halottjai. Nevezés kizárólag leendő 
Nobel/Wolf/Kiotó-és egyéb díjasoknak! 
  

Sportnap 
  
Az értelmiségi lét elengedhetetlenül együtt kell, hogy járjon olyan elfoglaltságok rendszeres 
gyakorlásával, amelyek kikapcsolnak, regenerálnak, segítenek feltölteni és könnyebben venni a 
hétköznapokat. Erre a legalkalmasabb a sport, amely amellett, hogy egészséges, nagyszerű 
közösségi élményt is nyújthat. A DOSz Nyári Táborának történetében először tudományos 
osztályok közötti és egyéni sportbajnokságra kerül sor, melyben impozáns serleget és értékes 
egyéni díjakat kapnak a nyertesek. A miskolci kampusz pályáin és sportcsarnokában focira, 
röplabdára, teniszre, tollaslabdára, kondicionálásra, pingpongra, futásra, streetballra, és hogy ne 
maradjon ki az elme trenírozása sem, sakkra lehet nevezni. A jelentkezési felületen lehetőséget 
biztosítunk a csapatsportok esetében arra, hogy osztályok egy-egy csapata jelentkezzen, illetve 
arra is, hogy csapatsportra jelentkező egyéni versenyzőkből vegyes csapatok álljanak össze. A 
sportnap végén az osztályok tagjai által elért helyezések alapján abszolút győztes osztályt 
hirdetünk, és természetesen jutalommal ismerjük el a legjobb egyéni teljesítményt nyújtó 
sportkedvelő doktoranduszokat is. 
  
Az inkább drukkolni vágyó hölgyek cheerleader csapatokba szurkolhatnak a győzelemért küzdő 
sportolóknak! Csinos doktorandák odaadó biztatása egészen biztosan még fantasztikusabb 
eredményekre fogják sarkallni a sportnap résztvevőit! A legeredetibb koreográfiát és rigmust 
szintén díjazni fogja a szakértő zsűri. 
  
 
 
 
 



Tudományos osztályok közötti főzőverseny  

Az egészen biztosan fantasztikus hangulatú sportbajnokságot mi más követhetné, mint egy 
változatos, bőséges és ízletes vacsora? A kimagasló minőséget a tudományos osztályok által 
indított főzőzsenik fogják biztosítani! A tudományos osztályok főzőbajnokságára az osztályok 
szakácscsapata bármilyen étellel nevezhet, amelyet el tudnak készíteni szabad tűzön, bográcsban. 
A csapatok az előzetes regisztráció során jelezhetik, hogy pontosan milyen alapanyagokra van 
szükségük, melyet a szervezők beszereznek és minden egyéb szükséges kelléket is a nevező 
csapatok rendelkezésére bocsátanak. A bajnokság zsűrijének igyekszünk egy elismert szakembert 
megnyerni, akinek szakértő értékelése után a Nyári Tábor lakói végigkóstolhatják az osztályok 
által készített finomságokat. 
  

Miskolc város nevezetességeinek megtekintése, élményfürdőzés a miskolctapolcai 
Barlangfürdőbe 

  
A tudományos osztályok üléseit követően szombat délután Miskolc legfontosabb nevezetességeit 
mutatjuk meg a Nyári Tábor résztvevői számára. A városnézést a Diósgyőri vár megtekintésével 
kezdjük. A XIV-XV. században épült gótikus vár a királynék jegyajándéka volt századokon át. 
Nagy Lajos király korában élte fénykorát. Ma az ország egyik legjelentősebb műemléke. Miskolc-
Diósgyőr leglátogatottabb, leglátványosabb idegenforgalmi nevezetessége a Diósgyőri várrom és 
múzeum. Az elmúlt évtizedekben a kiállítások mellett (Történelmi Panoptikum, Turini békekötés 
ratifikálása, Fegyver- és páncéltörténeti kiállítás, Várostörténeti kiállítás, Éremverde, XVI. 
századi díszágyú, Kronoszkóp) első sorban rendezvényhelyszínként vált fontossá, és számos 
fesztiválnak, koncertnek ad otthont évről évre. 
A vár megtekintése után Lillafüredre visszük el a résztvevőket, ahol a Hámori-tó partján álló 
Palotszálló látványa tárul elénk. A Mátyás korabeli vadászkastélyt utánzó stílusban 1927-30 
között épített neoreneszánsz kastélyt függőkert és park veszi körül. A Palotaszálló függőkertjéből 
látható a Szinva patak 20 méter magasból leomló vízesése. A három szakaszból álló zuhatag 
nemcsak nyáron nagyszerű látvány, a befagyott vízesés is sokakat vonzó látványosság. 
  
A Lillafüreden tett sétát követően a miskolctapolcai Barlangfürdőben nyújtunk kikapcsolódási 
lehetőséget a résztvevők számára. Miskolctapolca Európában egyedülálló karsztvizes termál-
barlang fürdője a 16. századtól a bencés szerzetesek kedvelt fürdőhelyeként volt ismert. A 
természet alkotta barlangrendszerben napjainkban 5 beltéri medence található, amelyekben a 
gyógy- és wellness szolgáltatások széles választéka igazi regenerálódást biztosít a pihenésre és a 
gyógyulásra vágyók számára. A Barlangfürdőt tápláló termálforrás vízhőmérséklete 29,4 Celsius-
fok. A medencék vizének hőmérséklete 30-35 Celsius-fok. A fürdőhöz kapcsolódó Barlang 
Aquaterápia részleg felfrissülést, regenerálódást és gyógyulást kínál számos wellness és 
gyógyászati szolgáltatásával. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A vasárnapi napra fakultatív sétatúrákat ajánlunk a résztvevőknek Miskolc történelmi 
belvárosában, amelynek keretében az alábbi nevezetességeket lehet megtekinteni: 

 Avasi harangtorony és református templom, 
 Avasi pincesorok, 
 Deszkatemplom, 
 Görögkeleti ortodox templom, 
 Herman Ottó Múzeum, 
 Hősök tere, 
 Mancs, az életmentő kutya szobra, 
 Megyeháza, 
 Minorita templom 
 Miskolci Galéria 
 Miskolci Nemzeti Színház 
 Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Massa Múzeuma - ˝Őskohó˝, Vasverő 
 Pannon-tenger Múzeum, 
 Rákóczi-ház, 
 Szinva Terasz, 
 Színháztörténeti és Színészmúzeum, 
 Városháza, 
 Zenepalota, 
 Zsinagóga. 

  
Kikapcsolódási lehetőségek: 

 Anna-barlang, 
 Bobpálya, 
 Kalandtúra Park, 
 Lillafüredi Állami Erdei Vasút, 
 Lillafüredi Pisztrángtelep, 
 Miskolci Állatkert és Kultúrpark, 
 Szeleta-barlang. 

  
További információk: 
http://www.miskolc.hu/turizmus/latnivalok 
  
Szállás: 
Miskolc belvárosához közel, Miskolctapolca kapujában, a Miskolci Egyetem területén, 
zöldövezetben található a minőségi szolgáltatást nyújtó UNI-HOTEL. A tábor ideje alatt az 
elhelyezés 2x2 ágyas apartmanokban történik. A szobabeosztás elkészítéséhez kérjük a 
résztvevőket, hogy a regisztrációs felületen adják meg, kivel szeretnének egy szobában lenni a 
rendezvény ideje alatt. Minden szobánk fürdőszobás (zuhanyzós), mini étkezővel, teakonyhával, 
hűtőszekrénnyel, főzőlapokkal rendelkezik. A szobákban telefon, internet hozzáférési és TV 
csatlakozási lehetőség biztosított. A szobákhoz közösségi terek kapcsolódnak igen színvonalas 
kialakításban. A hotel akadálymentesített. 
 
  



Biztosan állíthatjuk, a 2014-es nyári bearanyozása a Dudujka-völgy augusztusi fényében veszi 
kezdetét és bízunk benne, hogy egy újabb nagy kalandnak kezdő lépéseként, a nyári tábor a 
doktorrá válás rögös útjának első állomása lesz, ahol számtalan barátság születhet és 
hozzájárulhatunk a DOSz jelmondatában megfogalmazott nemes gondolathoz: 

  
Közösség a tudományért! 

  

 
 

   
 

 


