
 
  HÉTFŐ    KEDD    SZERDA    CSÜTÖRTÖK    PÉNTEK 

08.00-
20.00 

*On-line sebészeti varrókurzus 
1. csoport  dr.Schlégl Ádám 

 
08.00-
20.00 

*On-line sebészeti 
varrókurzus 1. csoport 

dr.Schlégl Ádám  

8.00-
8:50 

*Gerinctorna  
  

 

08.00-
20:00 

*On-line sebészeti varrókurzus 
3. csoport dr.Erlitz Luca  

 

08.00-
20:00 

*On-line sebészeti varrókurzus 
3. csoport dr.Erlitz Luca  

13.00-
13:30 

Magyar hallgatók 
tájékoztatása a PROFEX 

szaknyelvi vizsgáról 
 

10:00- 
10:15 

Demonstrátori Diákkör 
bemutatkozása  

Dr. Tamás Andrea, Filipánits 
Kristóf 

  

10:00- 
10:30 

Egészségpszichológiai 
Konzultációs Szolgálat 

bemutatkozása  
 

13:00-
13:50 

*Gerinctorna  

 

10:00-
10:30 

Táncoló Egyetem, PTE Sport 

13:00-
13:45 

Pártfogó Program bemutatása   
10:30- 
10:45 

Demonstrátori Diákkör 
bemutatkozása  

Dr. Tamás Andrea, Filipánits 
Kristóf 

  

10:00-
11:30 

Bevezetés a kiemelkedően 
eredményes emberek  

7 szokásába  
Gács Boróka 

 

14:00-
14:30 

Írd velünk a sztorit!- UNIV Pécs 

 

10:00-
11:30 

Párkapcsolati- és életciklusok - 
interaktív előadás és 

önismereti workshop Gács 
Boróka 

13:45-
14:15 

Egészségpszichológiai 
Konzultációs Szolgálat 

bemutatkozása  
Varga József, Gács Boróka 

 
13:00- 
13:15 

 Külföldi hallgatói 
csereprogram Kisokos  

Tomózer Anett és Zoltai Judit 
Katalin  

11:00-
11:30 

Kirobbanó formában az 
egyetemen is? Bemutatkozik a 

YourLife program 
 

14:00-
15:00 

*Tegyünk együtt a 
dohányzásmentes 

egyetemért! 
 

10:00 - 
11:30 

*Főzzünk együtt! - online 
workshop  

16:00-
16:45 

*Gerinctorna 
  

 
13:30- 
13:45 

Mentor Program  

 

13:00-
13:30 

Romhányi György 
Szakkollégium- Legyél te is 

szakkollégista! 
dr. Gergics Marin 

 

16:00-
20:00 

*On-line sebészeti varrókurzus 
4. csoport dr.Pintér Zsolt 

 

11.00 *Rombolni vagy építeni? – A 
helyes edzéstechnika alapjai 

16:00-
20:00 

*On-line sebészeti varrókurzus 
4. csoport dr.Pintér Zsolt 

 
14:00-
14:45 

Tudományos Diákköri Munka 
hallgatóknak  

15:00-
16:45 

*TDK Kurzus3-4. rész 
 

17:00- 
17:45 

On-line relaxáció Gács Boróka 
 

16:00-
20:00 

*On-line sebészeti varrókurzus 
4. csoport dr.Pintér Zsolt 

   
15:00- 
16:45 

*TDK Kurzus 1-2. rész 
 

16:00-
20:00 

*On-line sebészeti varrókurzus 
4. csoport  dr.Pintér Zsolt       

   

16:00- 
20:00 

*On-line sebészeti 
varrókurzus 4. csoport  

dr.Pintér Zsolt          

 
 

                       
           



 

 
 
 
 

*ONLINE SEBÉSZETI VARRÓKURZUS 
 
Alapvető sebészi készségek (sebészi 
csomózás, eszközös csomózás, 
szövetegyeztetés alapjai) fejlesztése 
távoktatással. A regisztráló hallgatók 
postán kapnak egy Skill Boxot, 
melyben minden szükséges orvosi 
eszközt megtalálhatnak a képzéshez. 
Ezen kívül szükségük lesz egy 
webkamerára vagy egy kamerával 
rendelkező telefonra is, hogy részt 
tudjanak venni a webinarokon. A 
foglalkozások célja a meglévő 
ismeretek elmélyítése mellett a 
mindennapi gyakorlatban hasznos 
készségek, tippek és trükkök 
elsajátítása.A kurzust sikeresen 
teljesítőknek (90% feletti részvétel, 
sikeres vizsga) lehetőségük lesz, hogy 
ezt Surgical Skills 1 vagy (a 
laparoszkópos modul utólagos 
teljesítése esetén) Sebészeti 
szimulációs oktatás alapjai kurzusként 
elfogadtassák.- A programra 
olyanokat várunk, akik a Műtéttani 
alapismeretek tárgyat már 
elsajátították, vagyis akik a 
harmadévet már elvégezték. 

 

*Gerinctorna 
 
Talán érezték már – akár az 
érettségire, felvételire készülés 
közben -, hogy nem jó hosszasan egy 
helyben ülni. Most alkalmuk nyílik 
arra, hogy a tanév előtt 
elsajátítsanak néhány olyan 
mozdulatsort, melyet a későbbiek 
során is gyakorolhatnak, hogy az ülő 
életmódból adódó problémákat 
(hát-és derékfájás, rossz tartás stb.) 
megelőzzék, ill. megszüntessék. A 
torna során a gerinc ízületeit 
alaposan átmozgatjuk, és a gerinc 
működésében résztvevő izmokat 
erősítjük, nyújtjuk. A torna 
alapvetően egészséges embereknek 
összeállított preventív jellegű 
edzésprogram, ahol előtérbe 
kerülnek a törzsizmok (hát-és 
hasizmok), a farizmok, és a vállizmok 
funkcionális, saját testsúllyal végzett 
erősítése.  
A programot Hanzel Adrienn, 
gyógytornász tartja. 
https://yourlife.aok.pte.hu/munkat
ars.php?nev=hanzel-adrienn 

 

*Rombolni vagy építeni? 
 
 A helyes edzéstechnika alapjaiA következő 
kérdésekre keressük a választ a program 
alatt: Miért fontos a sport? Hogyan edzünk 
helyesen? Mivel lehet javítani az 
edzésünkön? A program végén pedig egy 
pár perces átmozgató edzésen vehetnek 
részt a bátor jelentkezők az 
alapgyakorlatokkal :).A programot Forgács 
Levente, ötödéves orvostanhallgató tartja, 
aki amellett, hogy szeret lustálkodni, 
elkötelezett híve a sportnak. Tagja a 
@potecheer -nek és a @ptetánceggyüttes 
-nek is.     
 
 
   *Főzzünk együtt! - online workshopA 
program célja, hogy közösen készítsünk egy 
olyan egészséges ételt és egy desszertet, 
ami könnyen kivitelezhető és mindemellett 
ízletes is. Előre meg fogjátok kapni a 
bevásárlólistát és a készítés menetét is. A 
workshopon pedig közösen el tudjuk 
készíteni. Szeretettel várja Önöket Wolher 
Veronika, dietetikus 
https://yourlife.aok.pte.hu/munkatars.ph
p?nev=wolher-veronika 

 

*Tegyünk együtt a dohányzásmentes 
egyetemért! 

 
Miért fontos, hogy dohányzásmentes 
legyen az egyetem? Milyen 
lehetőségek állnak rendelkezésre 
ennek elérésére? Mit tehetnénk még, 
hallgatói szemszögből? - Ezekkel a 
kérdésekkel foglalkozunk a program 
során, melyre minden dohányzó és 
nemdohányzó érdeklődőt, aktívan 
tenni akaró hallgatót nagy szeretettel 
várunk! 
A programot Dr. Balogh Erika, 
egyetemi tanársegéd   
https://yourlife.aok.pte.hu/munkatar
s.php?nev=balogh-erika  
és Dr. Horváth-Sarródi Andrea, 
egyetemi tanársegéd tartja. 
https://yourlife.aok.pte.hu/munkatar
s.php?nev=horvath-sarrodi-andrea 
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 *TDK KURZUS PROGRAMJA  
15:00-15:45. -  45 perc BEVEZETÉS  
- Bevezetés, előadás célja 
- TDK előnyei, lehetőségek a TDK munkával, diplomadolgozat  
- Jelentkezés menete, praktikák téma- és mentorkereséshez  
  
15 perc szünet  
  
16:00-16:45-ig KUTATÁSTERVEZÉS I. 
- Irodalomkutatás és adatbázisok  
- Cikkek és újságok minőségi besorolása (scimagojr) 
- Kutatási terv felépítése, főbb tartalmi elemei 
  
2. nap augusztus 2. szerda  
  
15:00-15:45-ig 45 perc  KUTATÁSTERVEZÉS II.  
  
- Részletes kutatási terv készítés, gyakorlati példán keresztül  
  
15 perc szünet 
  
16:00-16:45-ig - TDK DOLGOZAT ÉS ELŐADÁS ELKÉSZÍTÉSE   
  
- Formai és tartalmi elemek előadás valamint tudományos mű esetén  
- Cikkírás - gyakorlati tanácsok 
- A csapatmunka fontosságáról 
- Citation-manager használata (Zotero, EndNote)  
- Q&A 
 


