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ELNÖKI KÖSZÖNTŐ
Kedves Doktoranduszok, Doktorjelöltek,
Egyetemi Polgárok!
Lassan közeledünk a naptári év végéhez és az őszi szemeszter lezárásához. Az élet számos területén a lassulás érzékelhető, szerencsére a téli álom elkerülte szervezetünk tagjait, így egy tartalmas és izgalmas évzáró lapszám olvasására invitállak Titeket.
Az ősz folyamán a Doktorandusz Önkormányzat új elnököt és elnökséget választott,
akikkel egy rövid bemutatkozás keretein belül ismerkedhettek meg. Kiemelt célunk,
hogy új horizontot nyissunk a PTE DOK számára, amely eredményeképpen a pécsi
doktorandusz lét még több előnnyel járhat. Szervezetünk egyik kitűzött célja a doktori
képzéshez kapcsolódó „beiskolázás” támogatása, az ehhez kapcsolódó jövőbeli terveinkkel is találkozhattok a magazinban.
Egyetemünk doktori képzése rendkívül sokszínű, a doktori kutatások izgalmasak,
témájukat tekintve pedig szerteágazók és egyediek. Jelen számunkban a Földtudományok Doktori Iskola végzős hallgatójával, Farkas Marcellel készült interjúnkat
olvashatjátok, aki a migráció földrajzi aspektusait vizsgálja. Az ehhez kapcsolódó
kutatását, szakmai előrehaladását több alkalommal támogatta a szervezet „Kiemelkedő, Tudományos és Művészeti Ösztöndíja”.
Az idei évben is nagy sikernek örvendett a MedPECS elnevezésű konferenciánk, amelyről egy rövid beszámolót olvashattok. A korábban már megszokott témaköreinkkel sem
maradunk adósak, a legfrissebb ösztöndíjak és pályázatok mellett egy összefoglalót találtok a közeljövőben Pécsen és környékén megrendezésre kerülő programokról.
Kellemes olvasást, meghitt ünnepeket és boldog új évet kívánok a szervezet valamennyi munkatársa nevében!

Üdvözlettel,
Závodi Bence
elnök
Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzat
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BEMUTATKOZIK A SZERVEZET
ÚJ ELNÖKSÉGE
ZÁVODI BENCE

sebb körben és még átfogóbb módon
történő támogatására.

A mesterszakos diplomámat 2017-ben
szereztem meg geográfus szakon majd
még abban az évben felvételt nyertem a Földtudományok Doktori Iskola Társadalomföldrajzi Programjába.
Jelenleg harmadéves doktoranduszként kutatásomat az örökségturizmus
témájában folytatom, a szűkebben
értelmezett doktori témám „Helyi
termékek turisztikai hasznosítása a
Dél-Dunántúlon”. A Doktorandusz
Önkormányzathoz több mint két éve
csatlakoztam mint doktori iskolai
küldött. Az azóta eltelt idő során számos feladatot láttam el a szervezetben, először bizottsági tagként, majd
referensként, az idei év októberétől
pedig a szervezet elnökeként tevékenykedek. Már a kezdeti időszaktól
éreztem, hogy a DOK-ban zajló, a pécsi doktorandusz közösséget képviselő
és támogató munka rendkívül fontos.
Ennek a munkának az eredményeként
számos eredményt tudtunk felmutatni
az érdekképviselet, a tudományszervezés és a támogatások vonatkozásában.
Az elkövetkezendő két évre vonatkozó
terveim alapvető célja, hogy képesek
legyünk a Pécs Tudományegyetem
doktoranduszainak még széle-

DR. NIKLAI PATRÍCIA
DOMINIKA

elnök

elnökhelyettes

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának csapatához
2018 októberében csatlakoztam. Az
elmúlt egy évben kabinetfőnökként
tevékenykedtem, amely során megismertem a szervezet szerteágazó tevékenységének számos területét. A Küldöttgyűlés 2019 októberében választott
meg a Doktorandusz Önkormányzat
elnökhelyettesének. Jogász diplomámat
2018 júniusában szereztem, ugyanezen
év szeptemberétől az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola doktorandusza lettem. Második évemet töltöm
a doktori képzésben, kutatási területem
a közoktatási rendszer fejlődése 1867től napjainkig, ezen belül az egyházak
érdekérvényesítésével, a felekezeti iskolákra vonatkozó rendelkezésekkel foglalkozom.

BRAUN ERIK

Gazdasági alelnök
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A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatában 2017
októbere óta töltöm be a gazdasá-

DR. CSISZÁR BEÁTA

gi alelnöki és a szervezet Térítési és Juttatási Bizottságának elnöki tisztségét.
Az elsődleges feladataim közé tartozik
a szervezet gazdálkodásának megtervezése és nyomon követése, valamint
a különböző pályázatok koordinálása
és elbírálása. A Doktorandusz Önkormányzat mellett jelenleg a Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika
és Gazdaságtan Doktori Iskola negyedéves hallgatója vagyok, kutatási területem pedig a gazdasági szerkezet hálózatelméleti módszerekkel
történő vizsgálata.

tudományos alelnök

2017 októberétől a Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola küldöttjeként, valamint a Tudományos és
Tanulmányi Bizottság tagjaként segítettem a Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz
Önkormányzatának
tevékenységét. 2019 októbertől tudományos alelnökként és a Tudományos
és Tanulmányi Bizottság elnökeként
végzem munkámat a szervezetnél.
Bizottságunk feladata főként a Szervezet
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tudományos rendezvényeinek (konferenciák, tudományos szimpóziumok,
workshopok stb.) megszervezése és
lebonyolítása, és az ehhez kapcsolódó
absztraktkötetek, tanulmánykötetek
megszerkesztése és publikálása. PhD
munkám 2017 őszén kezdtem az I. sz.
Belgyógyászati Klinika Haemorheológiai Kutatólaboratóriumában, ahol
a véráramlástani mérések mellett a
sejthalálfolyamatok és az ehhez kapcsolódó biomarkerek prognosztikus
szerepét vizsgálom különböző betegpopulációkban.

SZEIDL KLAUDIA

Külkapcsolati alelnök

A PTE TTK Földtudományok Doktori
Iskola negyedéves hallgatója vagyok.
A kutatási témám a helyi értékbázison
alapuló etnikai turizmus, azon belül a
német nemzetiség és a turizmus kapcsolatrendszerének vizsgálatára irányul. A Doktorandusz Önkormányzat
külkapcsolati alelnöki és egyben a Külügyi és Piaci kapcsolati Bizottság elnöki tisztség betöltésére 2019 októberében választott meg a Küldöttgyűlés.
A feladataim közé tartozik a doktori
képzés ismertetésére és népszerűsítésére irányuló beiskolázási kampány
kereteiben zajló rendezvények lebonyolítása, továbbá a külső piaci partnerekkel történő kapcsolattartás és
további együttműködések kialakítása.
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„TERVEZZÜNK KÖZÖSEN!”
A tudományos utánpótlás nevelésére, a
jövő kutatóinak és egyetemi oktatóinak
a biztosítására minden hazai egyetem,
köztük a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: PTE) is stratégiai fontosságú tényezőként tekint. Az idei tanévtől
kezdődően jelentősen megemelkedett
az állami ösztöndíjas férőhelyek száma,
amelynek köszönhetően a 2019/2020as tanévben mintegy 180 hallgató kezdhette meg állami ösztöndíjas formában a doktori képzést egyetemünkön.
A PTE Doktorandusz Önkormányzatának (továbbiakban: PTE DOK)
egyik célkitűzése a rendelkezésre álló
keretszámok feltöltésének támogatása,
a doktori képzés ismertetése és népszerűsítése a graduális hallgatók körében,
ezzel hozzájárulva a doktori képzés
hosszútávú fenntarthatóságához.

részletes információkat és átfogó képet kaphatnak a doktori képzésre vonatkozó szabályokról, továbbá első
kézből kapnak tájékoztatást a felvételi
eljárásról, az adott doktori iskola képzésének menetéről, a komplex vizsgáról és a fokozatszerzés folyamatáról.
A hallgatói mobilitás elősegítése és
támogatása céljából a nyílt napokon a
hallgatók megismerhetik a nemzetközi
ösztöndíjprogramokat, amelyek segítségével számtalan országban bekapcsolódhatnak a nemzetközi tudományos életbe, külföldi szakemberekkel,
kutatásaikkal, új kutatási módszerekkel ismerkedhetnek meg, bővíthetik
a tudományos látásmódjukat és szakmai tapasztalatokra tehetnek szert.
A beiskolázási kampány keretében megszervezésre kerülő események tervezése
és kivitelezése során különös figyelmet
fordítunk a doktori iskolákkal, a karokkal, a szakkollégiumokkal és a PTE
szervezeteivel történő együttműködésre. A doktori iskolákkal való kooperáció
– a doktori iskolai küldöttek aktív közreműködésével – segíthet abban, hogy
ezek a rendezvények a tudományterületi sajátosságok figyelembevételével
valósuljanak meg, amely hozzájárulhat
a kezdeményezés sikerességéhez.

A PTE DOK a tavaszi szemeszterben
olyan eseményeket, fórumokat kíván
szervezni, amelynek keretében a graduális hallgatók megismerhetik a
doktori képzésben rejlő lehetőségeket, a doktori fokozat
előnyeit és jövőbeli perspektíváit. A doktori
iskolák programjai
iránt érdeklődő
hallgatók
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INTERJÚ

Farkas Marcellel
Hagyományainkhoz híven e lapszámunkban is bemutatjuk a PTE DOK „kiemelkedő tudományos és művészeti ösztöndíj” pályázat egy korábbi nyertesét. Farkas
Marcell a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán szerezte földrajz
és geográfus végzettségét, jelenleg a Földtudományok Doktori Iskola doktorandusza. Az elnyert támogatással ez alkalommal Cambridgeben ismertette igazán
aktuális kutatása eredményeit.

Kérlek, pár gondolatban mutasd be a
kutatási témádat és annak fontosságát!
Jelenleg végzős doktoranduszként
a menekültek és a nemzetközi védelemben részesített személyek migrációjának földrajzával foglalkozom. Már
a földrajz alapszakos tanulmányaim
alatt elkezdett foglalkoztatni, hogy sok
százmillió ember milyen indíttatásból hagyja el hosszabb időre a szülőföldjét, milyen szabályszerűségek és
trendek fedezhetők fel a nemzetközi
vándorlásokban. Később, mesterszakos koromban kezdtem el a globális
migrációnak ezt az egészen speciális
területét kutatni, ami mostani doktori témám is lett. A menekültekkel
kapcsolatban mostanában számtalan kérdés merül fel és ezek megválaszolásához szeretnék hozzájárulni.
Fontosnak tartom ugyanis, hogy tudományos cikkekkel ehhez az új nemzetközi kutatási irányhoz csatlakozva
megpróbáljam a témával kapcsolatban létező tévhiteket legalább
részben cáfolni. Geográfusként

számomra egyértelmű volt, hogy a
földrajzi összefüggésekre szeretnék
koncentrálni, de sok egyéb szempontot is figyelembe kell vennem a téma
sokszínűsége miatt. Mivel globálisan
majdnem minden ország érintett volt
vagy jelenleg is érintett a menekültkérdésben, úgy gondolom, hogy egy
hálás, de legalább annyira nehéz földrajzos témát sikerült választanom.
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Kezdetben egyébként az EU-ba érkező
menekültek küldő országaival, azon
belül is főként Afrikával és emellett a
mediterrán térség migrációjával foglalkoztam, ehhez jött hozzá a mostani
másik főbb irány, az EU-s integrációs
különbségek területisége. A kutatásom
talán leginkább a menekültek Európa
és Afrika közötti vándorlására fókuszál, jelenleg is éppen a nyugat-afrikai
migrációs útvonalon fekvő spanyolországi La Laguna egyetemén töltöm
a szakmai gyakorlatomat. Ez utóbbi
spanyol vonal remélhetőleg később
még inkább hangsúlyos szerepet
fog kapni a kutatásaimban.

Milyen külföldi konferenciákon vettél részt, milyen egyéb szakmai tevékenységeket valósítottál meg az ösztöndíj keretein belül?

ákon is megfordultam az utóbbi két évben. Igyekszem tehát minden alkalmat
megragadni és minél több helyen tanulni a témában igazán jártas szakemberektől az adott térségben. Egy-egy ilyen
ösztöndíj erre kiváló lehetőséget biztosít,
érdemes élni velük.

Idén októberben az a megtiszteltetés ért,
hogy elutazhattam előadóként egy nagy
európai migrációs projekt, a Respond
konferenciájára Cambridgebe. Több
elutasított angliai jelentkezés után bevallom, annyira nem számítottam arra,
hogy befogadják az előadásomat, hogy
először nem ezt, hanem egy madridi
rendezvényt jelöltem meg a Kiemelkedő Tudományos és Művészeti Ösztöndíj pályázatom során. Úgy gondolom
azonban, hogy mindenképpen érdemes
többször próbálkozni, nem tudhatjuk
előre melyik konferencia szervezői fognak felfigyelni a munkánkra.
Ezt megelőzően szeptemberben a migrációs szempontból kiemelten fontos
Máltán volt szerencsém rövid, de annál
hasznosabb időt eltölteni. Itt a valettai
egyetem több intézetének oktatója segítségével sikerült a máltai menekültek és
bevándorlók integrációjával foglalkozó
legtöbb szervezettel interjút készítenem
és ezáltal jobban megismernem azok
munkáját. Előtte májusban az 7th Eugeo
Congress elnevezésű európai földrajzos
nemzetközi konferencián vehettem részt
az írországi Galwayben. Brüsszelben
és Prágában, míg más ösztöndíjakkal
többek között szakmai gyakorlaton a
granadai Instituto de Migraciones, tanulmányúton a római Centro Studi Emigrazione kutatóintézetekben, illetve
Utrechtben és Kölnben nemzetközi
migrációs és földrajzi konferenci-

Hogyan járultak hozzá ezek a tevékenységek a kutatásodhoz és milyen tapasztalatokhoz jutottál hozzá ezek által?
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Természetesen a sokféle kutatóutam és
konferenciám nagymértékben befolyásolta, hogy milyen irányba tart a kutatásom. Folyamatosan kísérleteztem,
kerestem a határaimat miközben másmás országokban próbáltam különböző
irányokból megközelíteni ugyanazt a
témát. Most úgy néz ki, hogy Spanyolországban és Máltán megtaláltam azt,
amiért érdemes ezzel a területtel foglalkoznom, ebben pedig a szakmai mellett
az emberi tényezők is nagyban közrejátszottak. A menekültekről és általában a
bevándorlásról szóló munka ezekben az
országokban inkább az együttélésről és
az interkulturalitásról, a kulturális sokszínűségről és ezek elősegítéséről szól, az
integrációban tehát a többségi társadalom is kiemelt szerepet kap. Az emberek
közvetlensége és segítőkészsége az akadémiai szférában is nagy könnyebbség
volt, viszonylag könnyen el lehetett jutni
a kutatás szempontjából érdekes személyekhez, vezetőkhöz. Máltán ehhez az
ország kis lakosságszáma is hozzájárult,
ott ugyanis az egy területen dolgozók
személyesen is ismerik egymást.
Úgy gondolom, érdemes felhívni

a figyelmet az ezekben az országokban
megtapasztalt jó gyakorlatokra.

Milyen jövőbeli terveid vannak a tudományos karriert illetően?

A tavalyi spanyolországi Campus Mundi szakmai gyakorlatom volt egyébként
eddig a legmeghatározóbb számomra, azóta sikerült talán jobban egy térségre szűkítenem a kutatási és egyben
az érdeklődési területemet is. Jelenleg
is főleg nyugat-szaharai és venezuelai
menekültekkel kapcsolatos kutatásokat
végzek az Obiten kutatóintézetében La
Lagunában, Spanyolországban. Az itteni eredményeimet várhatóan majd
maga az intézet publikálja a szakmai
gyakorlatomat követően.

Mivel jövőre várhatóan befejeződnek
a pécsi doktori tanulmányaim, így
mindenképpen szeretnék posztdoktori ösztöndíjakra pályázni akár itthon,
akár pedig külföldön, hogy tovább
folytathassam a kutatásomat. Remélhetőleg egy ilyen ösztöndíj hozzásegít
ahhoz, hogy később egy nemzetközi
migrációs kutatócsoportban tudjak
majd elhelyezkedni. Ha lesz rá lehetőségem, akkor szívesen folytatnám
a munkát akár itt Spanyolországban is.
Emellett pedig szeretnék kitekinteni a
kontinensről és tengerentúli tanulmányutakat, konferenciákat megpályázni, hogy egyúttal a kedvenc hobbimnak, az utazásnak is tudjak hódolni.

A fenti projekttel párhuzamosan a már
említett cambridgei részvétel eredményeként a konferencián résztvevő kutatókkal egy közös tanulmányt
tervezünk megjelentetni egy jegyzett
nemzetközi folyóiratban. A doktori
tanulmányaim elején nem gondoltam,
hogy a konferenciák ilyen meghatározó közös munkákhoz és publikációkhoz is hozzásegíthetnek majd.
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PRO DOCTORANDIS UNIVERSITATIS
QUINQUEECCLESIENSIS DÍJAZOTTAK
Díjazottjaink alfabetikus sorrendben:

Hagyományainkhoz híven az idei év
novemberében is Pro Doctorandis
Universitatis Quinqueecclesiensis díjat
adományoztunk három olyan személynek, akik az Egyetem doktorandusz
közösségéért kiemelkedő tevékenységet
végeztek az elmúlt időszakban.

Dr. Berke Gyula tanszékvezető egyetemi docens, aki magasszintű, a doktoranduszok érdekeit mindig szem előtt
tartó, az Egyetem különböző pozícióiban betöltött felsővezetési, érdekképviseleti, oktatói és kutatói, valamint tehetséggondozási tevékenységet végzett
és végez napjainkig.

A díj adományozására az Egyetem aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktorandusza vagy doktorjelöltje
tehet javaslatot, az odaítélésről a PTE
DOK Küldöttgyűlése dönt.

Prof. Dr. Bélyácz Iván akadémikus,
professor emeritus, aki oktatói-kutatói
tevékenysége során a Gazdálkodástani Doktori Iskola vezetőjeként és az
Egyetemi Doktori Tanács elnökeként
több tucat doktorandusz pályafutását
és szakmai előrehaladását támogatta,
ezzel is hozzájárulva Egyetemünk hírnevének öregbítéséhez.

A kitüntetések átadására az idei évben is
a Szenátus Ünnepi Ülésén, az Egyetem
Halasy-Nagy József Aulájában került sor.

Prof. Dr. Bódis József tudás- és innováció-menedzsmentért felelős államtitkár, aki az Egyetem vezetésében
eltöltött idő alatt, valamint oktatói-kutatói pályafutása során mindvégig támogatta a doktoranduszok szakmai
fejlődését és munkája során mindig
nagy figyelmet szentelt a jövő nemzedékeinek támogatására.
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BESZÁMOLÓ A MEDPECS 2019
KONFERENCIÁRÓL
A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata 2019. november
9-én immáron második alkalommal
rendezte meg a Medical Conference
for PhD Students and Experts of Clinical Sciences (MedPECS2019) elnevezésű orvos-, egészség-, és gyógyszertudományokat felölelő konferenciát. A
tavalyi évekhez hasonlóan a Szentágothai János Kutatóközpont épülete
biztosított színvonalas helyszínt rendezvényünknek.
A MedPECS a 2017-ben indult nagy
sikerű és hiánypótló kezdeményezés,
a Doktoranduszok a Klinikai Kutatásokban Konferencia folytatása. Idén
az esemény angol nyelven került
lebonyolításra, amel�-

lyel célunk az volt, hogy a külföldi
hallgatókat is aktívan bevonjuk a
hazai tudományos életbe, valamint
elősegítsük a magyar hallgatók eredményes szereplését nemzetközi tudományos fórumokon.
A doktoranduszok, fiatal kutatók szóbeli előadás vagy poszterprezentáció
formájában ismertethették kutatási
eredményeiket szakértő közönség és
szakmailag elismert szekcióelnökök
előtt. Összesen 70 fő regisztrált az
ország különböző pontjairól, és nagy
számban érkeztek külföldi résztvevők
is. A hat különböző tudományterületet
felölelő szekcióban
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összesen 32 előadás hangzott el. A 40
poszter bemutatására két szekcióban,
poszterséták során kaptak lehetőséget
a résztvevők.
A délutáni plenáris előadást Prof. Dr.
Szántay Csaba, a Richter Gedeon Nyrt.
Szerkezetkutatási Osztályának vezetője
és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem magántanára tartotta. „How to be a successful scientist - the
human aspects of scientific thinking”
című inspiráló és a közönséget magával ragadó előadásában többek között
a tudományos gondolkodás filozófiáját,
pszichológiáját, az érzelmi intelligencia
szerepét és a jó kutató személyiségjegyeit érintő kérdésekre tért ki.

A konferencia színvonalát tovább
emelte, hogy meghívásunknak eleget
téve a Novartis Hungária Kft., a Bayer
Hungária Kft., a Medtronic Hungária Kft. és a HUMAN BioPlazma Kft.
KEDPLASMA munkatársai is képviseltették magukat rendezvényünkön.
A Medicina Könyvesbolt standjánál
kedvezményesen vásárolhattak szakkönyveket a résztvevők és az általuk
felajánlott könyvnyereményeket a plenáris előadást követően kisorsoltuk a
regisztrálók között.
Az egyre növekvő sikerre és a nagy
számú érdeklődőre való tekintettel a
jövő évben is megrendezésre fog kerülni a MedPECS2020 konferencia.
Ezúton köszönjük a részvételt mindenkinek!
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PROGRAMAJÁNLÓ
IX. Adventi Kézműves és Mesevásár

2019. 11. 29. 12. 23.

Pécs, Belváros

Derkó ’19 Pécs

2019. 12. 13. 2020. 01. 12.

Pécs, m21 Galéria

Tóth Vera és a Budapest Jazz
Orchestra

2019. 12. 28.

Pécs, Kodály
Központ

Pannon Filharmonikusok: Újévi
díszhangverseny

2020. 01. 02.

Pécs, Kodály
Központ

Pincéről Pincére – Variációk Vincére

2020. 01.18.

Villány és
környéke

Bagossy Brothers Company

2020. 01. 24.
19:00

Pécs, Kodály
Központ

Busójárás 2020

2020. 02. 20. 02. 25.

Mohács

Magna Cum Laude Akusztikus

2020. 02. 28.
19:00

Pécs, Kodály
Központ
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ÖSZTÖNDÍJAJÁNLÓ
PÁLYÁZAT NEVE

HATÁRIDŐ

Campus Mundi pályázati felhívása külföldi részképzésre
(Tempus Közalapítvány)

2020. március 30.

Új Nemzeti Kiválóság Program
(Emberi Erőforrások Minisztériuma)

2020. május*

Kiemelkedő Tudományos és Művészeti Ösztöndíj
(PTE DOK)

2020. május*

Intézményi Szakmai, Tudományos Ösztöndíj
(PTE DOK)

2020. május*

Campus Mundi pályázati felhívása külföldi
szakmai gyakorlatra
(Tempus Közalapítvány)

2020. június 30.

(Pályázatot meghirdető intézmény neve)
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ENGLISH SUMMARY
The current issue of the Doctoral
Student Magazine dealt with several
interesting questions in terms of the
Doctoral Training at the University of
Pécs. The issue introduced the newly
elected presidency of the association,
you can read an article about our plans,
about the Pro Doctorandis Universitatis
Quinqueecclesiensis prize and a
short summary about the MedPECS
conference held in November.

is Bence Závodi, a 3rd-year doctoral
student from the Doctoral School
of Earth Sciences. The main goal of
the presidency for the next two years
is to be able to support the doctoral
students of the University of Pécs in a
wider and more comprehensive way.
They try to support the recruitment
of doctoral training and to strengthen
the bond between the members of the
doctoral community in Pécs.

THE NEWLY ELECTED
PRESIDENCY

PRIZE OF DOCTORAL STUDENT
ASSOCIATION

From the 1st of October, the new
presidency has started its work in the
role of leading the Doctoral Student
Association and representing all the
doctoral students of the University
of Pécs. The president of
the organisation

The Pro Doctorandis Universitatis
Quinqueecclesiensis prize is a reward
for those persons or organisations
who have done great work for the
doctoral student’s community of
the University of Pécs.
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The names of the rewarded persons in
alphabetical order are:

the MedPECS2020 conference will be
organised next year also.

11 Dr Gyula Berke, Head of
Department Associate Professor
11 Prof. Dr Iván Bélyácz, Academician,
Emeritus Professor
11 Prof. Dr József Bódis, State
Secretary of Knowledge and
Innovation Management

If you have any questions, do not
hesitate to contact us via e-mail on
info@phdpecs.hu or if you have a legal
issue please contact us on jogsegely.
dok@pte.hu.

MEDPECS 2019
The Doctoral Student Association of
the University of Pécs organised for the
second time the Medical Conference
on Medical, Health and Pharmaceutical
Sciences (MedPECS2019). Like last
year, the building of the Szentágothai
János Research Center provided a highquality venue for our event.
Doctoral students, young researchers
presented their professional results to
an expert audience and professionally
recognized section presidents in the
form of oral and poster presentations.
A total of 70 people were registered
from different parts of the country and
a large number of foreign participants
also came. A total of 32 presentations
were delivered in sections covering 6
different disciplines. Participants were
given the opportunity to present
the 40 posters in two sections
through poster walks.
In view of the growing
success and a large number
of interested parties,
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Áldott, békés

karácsonyi ünnepeket

és sikerekben gazdag

új esztendőt kívánunk!
We wish you a

blessed and peaceful
Christmas and a

successful New Year!

