TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKA HELYZETE ÉS TAPASZTALATAI
AZ EGÉSZSÉGÜGYI KARON
2009.
Az Egészségügyi Kar hallgatói a Pécsen megrendezett XXIX. Országos Tudományos
Diákköri Konferencián az Orvos és Egészségtudományi Tagozaton az Egészségtudományi I.
és Egészségtudományi II. szekcióban versenyeztek. Mindkét szekcióban nagyon szép
eredmények születtek, melyek a következők:
Egészségtudományi I.
II. helyezést ért el:
Gyúrján Tímea konzulense: Kissné Dányi Éva főiskolai adjunktus
Egészségtudományi II.
II. helyezést ért el:
- Mészáros Eszter

konzulense: Dr. Lázár István főorvos

III. helyezést ért el:
- Csőri Ágnes konzulense: Kató Csaba főiskolai tanársegéd
Különdíjat kapott:
Barta Edit konzulense: Simon Nóra főiskolai adjunktus, Demeter János
tanársegéd
Városi Melinda konzulense: Juhász Eleonóra főiskolai tanársegéd

főiskolai

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar
TDK 2009
Az Egészségügyi Kar TDT tagjai:
Elnök: Dr. Kiss-Tóth Emőke főiskolai tanár
Titkár: Demeter János főiskolai tanársegéd
Hallgatói tag: Takács Adrienn III. évfolyamos védőnő hallgató
A Miskolci Egyetem 2009. november 24-én megrendezett Tudományos Diákköri
Konferenciáján az Egészségügyi Kar hallgatói 10 dolgozatot adtak elő a következő 1 –
Egészségtudományi - szekcióban:
A díjak szekciónkénti megosztása a következő:
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Egészségtudományi
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A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Tudományos Diákköri Konferencia
pályamunkái, az elhangzó előadások az interdiszciplinaritás jellegét mutatták:
-a védőnői kutatások közismerten elkötelezettek a prevenció mellett; ebben az évben a védőnő
szakos hallgatók körében felmérésre kerültek a hátrányos helyzetű roma népesség szokásai,
szociális körülményei; a csecsemőhalálozás okai, tényezői régiónkban; a szüléssel
kapcsolatos élmények; bizonyos fejlődési rendellenességek védőnői vonatkozású jelentősége;
-a gyógytornász képzés hallgatói egyrészt a tartáshibák mozgásterápiás kezelési lehetőségeit
vizsgálják, másrészt az obesitasban érintett gyermekek gyógytornájának módszertani
szempontjait elemzik;
-a diagnosztikai képalkotó szakon megjelennek az emésztőrendszer, a kiválasztó rendszer,
illetve a keringési rendszer kórképeinek diagnosztikus és terápiás lehetőségeinek vizsgálatai a
képalkotó eljárások vonatkozásában.
A dolgozatok magas színvonalát jelzi, hogy az Értékelő Bizottság a kari konferencián
bemutatott 10 dolgozatból ötöt az Országos Tudományos Diákköri Konferencián is előadásra
érdemesnek tartottak.
2009 - ben karunk a 4.2.3 sz.TÁMOP projekthez csatlakozott. Az egyetem által szerkesztett
Tudományos Diákköri Konferencia kiadvány – periodika - összeállításához karunk három
tudományos cikkel – egy védőnő, egy diagnosztikai képalkotó és egy gyógytornász dolgozat járult hozzá. A projekt keretében 2010. május 6-án az Egészségügyi Karon Tudományos
Diákköri Versenyt rendezünk, két szekcióban, mindösszesen 19 hallgatói prezentációval. A
megmérettetésre jelentkező hallgatók 10 percben előadást tartanak meghirdetett témakörök
alapján. Ezt követően 5 perc áll rendelkezésre az előadással kapcsolatos kérdések
megvitatására. A szekciók Értékelő Bizottságaiban karunk vezető oktatói, valamint korábban
Tudományos Diákköri Konferencián I. helyezést szerző hallgatók vesznek részt.
Miskolc, 2010. május 5.
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