
 
Kapcsolat Napja a DEOEC-ben 

2010. február 20. 
 

Meghívó 
 
 

Tisztelettel meghívjuk a Debreceni Egyetem, Orvos és Egészségtudományi 

Centrumának Sántha Kálmán Szakkollégiuma által 

„A tehetséggondozás új állomása a DE OEC-en, a Sántha Kálmán 

Szakkollégium“ címmel 
rendezett ankétjára a Kapcsolat Napja 2010. rendezvénysorozat keretében. Az ankét 

keretében egyrészt ismertetjük a tehetséges, orvostudomány iránt érdeklődő 

középiskolások részére 2009 nyarán szervezett Nyári Tudományos Tábor 

tapasztalatait, ill. a 2010 nyarán megrendezésre kerülő hasonló Tábor programját. A 

2009-es Tábort 4 szelektált középiskola diákjai részére kísérleti jelleggel szerveztük, s 

ezúttal is köszönjük a résztvevő középiskolák igazgatóinak és szaktanárainak a 

közreműködését. 2010-ben a programot szeretnénk kiterjeszteni és további három 

középiskola részére lehetőséget adni a résztvételre. Az ankétra szeretettel várjuk 

középiskolánként 2-3 érdeklődő diák, felkészítő tanáraik és természetesen, 

amennyiben időbeosztása megengedi, Igazgató Úr/Asszony megjelenését.  

A Nyári Tudományos Tábor célja, hogy már az egyetem előtt megtaláljuk a 

kiemelkedő képességű diákokat, megismertessük velük a kutatómunka világát és 

elősegítsük zökkenőmentes beilleszkedésüket az egyetemen folyó tudományos 

tevékenységbe. 

 

A rendezvény helyszíne: Debreceni Egyetem, OEC Elméleti Tömb, 5. Szemináriumi 

terem (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) 

Időpontja: 2010. február 20.  10 óra 
 
Tisztelettel: 
 
 
Dr. Muszbek László      Nagy Ágnes  
akadémikus, egyetemi tanár,    VI. éves orvostanhallgató  
a Sántha Kálmán Szakkollégium igazgatója a Sántha Kálmán Szakkollégium 

hallgatói elnöke 
Debrecen, 2010 február 3. 
 



  

Kapcsolat Napja a DEOEC-ben 
2010. február 20. 

 
 

Program 
 

Előadások:  
 
10:00-11:30 
 

• Prof. Dr. Muszbek László – A tehetséggondozás új állomása a DEOEC-en, a 
Sántha Kálmán Szakkollégium 

 
• Nagy Ágnes – A Sántha Kálmán Szakkollégium története, szerkezeti 

felépítése, helye az egyetemi életben 
 

• Posgay Titanilla – A Szakkollégium célkitűzései, tevékenység, eredmények 
 

• Fényi Anett – A 2009 nyarán megtartott tehetséggondozás-program 
bemutatása, jelentkezési feltételek 

 
• Néhány gimnazista diák prezentációja, a 2009-es tehetséggondozás-program 

alatt elért eredményeiből. 
 

• Élménybeszámoló (kötetlen beszélgetés) 
 

• ZÁRSZÓ  
 
 
11:30-12:00 
 

• Állófogadás 
 
 
 
 
 
A 2010 Nyári Tudományos Táborral kapcsolatos információkat 
legkésőbb 2010 május elejéig tesszük közre a Klinikai Kutató 
Központ és a Sántha Kálmán Szakkollégium honlapján ill. elküldjük 
a tehetséggondozó programban érdekelt középiskolák számára! 

 


