
 

 

   

 

 

2018/19-es tanévben az NTP-SZKOLL-18-0019 pályázat segítségével 

megvalósult programjaink 

 

Programjaink során törekedtünk arra, hogy ne csak saját szakmabeli tudományos témákban 

szervezzünk előadásokat, vitaesteket, kurzusokat, hanem egyéb szakterületekről is. Továbbá 

fontosnak tartottuk a társadalmi problémák felé érzékenyítő tréningeket és a pályaválasztásban 

segítséget nyújtó beszélgetéseket is.  

A szakkollégium képviseltette magát számos rendezvényen, mint például a Campus fesztivál, DExpo, 

HÖOK mentorprogram napja, ahol megismerkedhettek velünk az érdeklődők. Idén is kiadtunk egy 

absztraktkötetet, melyben a szakkollégisták tudományos munkáit gyűjtöttük össze. 

Köszönjük az aktív hallgatók részvételét a programokon, a szakkollégiumi csapat szervező munkáját 

és az NTP-SZKOLL-18-0019 pályázatnak a lehetőséget. 

A következő sorokban a programokról olvashattok 1-1 mondatos leírást, helyenként képekkel 

illusztrálva. 

I. félév  

Kerekasztal: a szakkollégisták őszi féléveben folytatott tudományos tevékenységeinek előadása, 

megvitatása  és javaslattétele 
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Stresszkezelési, relaxációs és meditációs tréning - Zhineng Chikung: elméleti ismeret után több órás 

gyakorlati foglalkozások keretein belül stresszkelezési és relaxációs technikákat tanultunk 

 

Gyógymasszázs kurzus I.: gyógymasszázs alapjainak elsajátítása történt szakember segítségével 

 

Gyógynövény és drogismeret I. előadások, melyen a hazánkban előforduló gyógynövények 

előfordulását és alkalmazási köreit ismertük meg 

 

EKG kurzus: Az EKG görbe értelmezéseinek elsajátítása az egyetemi alapokon túl, sürgősségi 

osztályon előforduló EKG görbéken bemutatva 

 



 

Pályaválasztási beszélgetések: Traumatológia, Kardiológia, Neurológia, Szülészet nőgyógyászat 

 

 

Tudományos előadás diszkrét bája: a tudományos prezentációk felépítésének, előadásának 

módszereiről hallhattunk a kredit kurzuson 

 

Gyógyszerészek és gyógyteáik: A gyakori gyógyteák hatásának elméleti és gyakorlati megismerése 

történt a foglalkozás során 



 

II. félév 

Pályaválasztási beszélgetés sorozat: Pszichiátria, Aneszteziológia, Gyermekgyógyászat 

 

 

Érzékenyítő tréning: a fogyatékossággal élők jobb elfogadását célozva, melyen többek között 

kerekesszékes meghívott vendégünk is volt (a képen egy állaterapeuta és a kutyája látható, akik a 

vendégeink voltak) 

 

Auszkultációs ismeretek órán a kardiológián és tüdőklinikán szakorvosok segítettek bennünket a 

hallgatózás elsajátításában (a képen épp Professzor Úr öltözködik a kurzushoz) 



 

Receptírásról precízen: A gyógyszerészek és a medikusok között folytatott gyakorlati tapasztalatokon 

alapuló interaktív foglalkozás. Mindkét oldalról megpróbáljuk a receptírás hibáira, annak 

kiküszöbölésére felhívni egymás figyelmét példákon bemutatva.  

 

 

 

Dynamic tape foglalkozás: Gyógytornász segítségével ismertük meg a tapeles elméleti és gyakorlati 

elvégzését, egymáson gyakorolhattunk. 

 



Kerekasztal II. 

 

Budapesti tanulmányi úton Sziklakórhát múzeumban jártunk és a Richter Gedeon Gyógyszergyárban 

                               

Résztvettünk a Campus fesztiválon és Dexpon is 

 



Idei évi Sántha füzetünk a hallgatók tudományos eredményeiről: 

 

 


