
 

 

FELHÍVÁS 

Másod ik  kör levé l  
III. PEIK Disszeminációs Konferencia  

(PEIK DC-2020)  
és 

XVIII. Szentágothai János Multidiszciplináris Konferencia 
(JSMC-2020) 

 

 
 

 
A Pécsi Egészségipari Innovációs Központ Zrt. nevében a PlantRepro.eu NKft, valamint a PTE 
TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium, a Szentágothai Szakkollégium Egyesülettel 
közös szervezésben 2020. március 12. és 13. napján rendezi meg hagyományos iker-
konferenciáját és hallgatói versenyét. 

A PEIK Zrt. 2007 óta vállal részt gazdaságfejlesztő programokban, - elősegítve az együttműködést 
az egyetemi kutatóhelyekkel és az egészségügyben érdekelt cégekkel, intézményekkel a lakosság 
egészségi állapotának javítása, a betegségek megelőzése, kezelése, valamint a gazdasági fejlődés 
érdekében. Vállalt feladatai: - oktatás, képzés, - kutatás-fejlesztés támogatása, - piaci információk és 
a technológia transzfer biztosítása a laboratóriumokból és kórházi/klinikai osztályokról az ipari 
innováció felé, - az innovációs klaszter menedzseri tevékenységeinek ellátása, az infrastrukturális 
hátteret jelentő technológia platform megteremtése.  
A Szentágothai Szakkollégium 2004 óta a konferenciáin fiatal/leendő kutatók az egész Kárpát-
medence az egész Kárpát-medence legnyitottabb és leginnovatívabb fiataljai adnak egymásnak 
randevút, immáron 18. alkalommal. 

A KÉT önálló konferencia egyidőben és egy helyen megtartásával az volt a célunk, hogy az 
akadémai és az iprai szférát közelebb hozzuk egymáshoz, s a legfrisebb kutatási eredményeket 
késedelem nélkül tranzferálhassuk az azokat felhasználó ipar felé. 
Mindkét konferencia nyelve magyar és angol. Kérjük, hogy az angol nyelvű előadásokat külön 
jelezzétek! AZ ABSZTRAKTOK LEADÁSÁNAK MÓDOSÍTOTT VÉGHATÁRIDEJE 2020. 
FEBRUÁR 15. ÉJFÉL. Az ezt követően beérkezett absztraktok nem jelennek meg a konferencia 
absztrakt-kötetében. 
A konferencia tervezett szekcióbeosztása: 

• biológia; • művészetek (képző- és zeneművészet); 

• bölcsészettudományok (kivéve történelem); • neveléstudomány; 

• egészségtudomány; • orvostudomány; 

• földtudományok; • PEIK (önálló konferenciaként) 
• pszichológia; 

• gyógyszerészet-tudomány; • sporttudomány; 

• jogtudomány; • történelemtudomány; 

• közgazdaság-tudomány; • POSZTEREK; 

• matematika-fizika és kémia; • egyéb szekciók 

• mérnök-tudományok  

A konferencia végleges szekcióbeosztását az egyes szekciókba jelentkezők száma szerint alakítjuk 
ki. Szekciónként első, második és harmadik helyet, indokolt esetben különdíjat bocsátunk ki, 
és a konferencián öt darab Szentágothai Emlékérme is gazdára talál. 

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt! 



Regisztrációs díj: 
A konferencia regisztrációs díja 2020. február 28. napjáig 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint, a  

A regisztrációs díj a Szentágothai Szakkollégium Egyesület számlaszámára utalással fizethető: 
Raiffeisen Bank NyRt. 12072552-01505297-00100002 
A helyszínen készpénzben vagy 2020. február 28. napját követően utalva fizetett rendkívüli 
regisztrációs díj 10.000,- azaz Tízezer forint. 
Pro forma számla igényelhető: hatvani@ttk.pte.hu. 
A konferencián előadók absztraktjait külön ISBN-es kötetben tesszük közé. Egy kötet árát és a 
kávészünetek ellátását, illetve a PEIK Disszeminációs Konferencián előadó résztvevőinek ebédjét a 
regisztrációs díj magában foglalja. 

A konferencia tervezett programja: 

2020. márc. 12. csütörtök 
Regisztráció: 8:30-10:00 
MEGNYITÓ: 10:00-10:15 
Levezetik: 
GÁBRIEL Róbert rector emeritus; és 
KOMLÓSI Lászó Imre, a szakkollégium alapító elnökei. 
 
I. Könyvbemutatók: 10:15-10:45 

1. SOMODI Imre: A Szentágothai Szakkollégium, az első 15 év krónikája (2004-2019) 
Bemutatja (15 percben:-): Prof DR KOMLÓSI László Imre 
 
2. SÁNDOR László: SÁRTÉGÁBÓL TANODA, Baranya vármegye iskolái (1750-1848) 
Bemutatja (a lektor): Prof DR MAJDÁN János rector emeritus 

 
 3. Plenáris előadás: 10:45-11:10 
Prof DR BALOGH Adalbert (SAPIENTIA EMTE rektorhelyettes) 
Versenyben a terített asztalért: az adaptáció világbajnokai, a levéltetvek 
 
 4. Plenáris előadás: 11:10-11:35 
KEMENESI Gábor virológus (SzJSzk emeritus vezető senior) 
Felbukkanó fertőző betegségek a világban: a koronavírus példája  
 
 5. Plenáris előadás: 11:35-12:00 
Prof DR SZENTPÉTERI L. József (PTE SzJSzk) 
A kevesebb mindig több? Több száz fős előadások kontra workshopok 
 

12:00-13:00 EBÉDSZÜNET 
 
 
 



SZEKCIÓK I. 13:00-15:30 
 
KÁVÉSZÜNET 
 
SZEKCIÓK II. 15:50-17:00 
 
18:00 PÉCS, VÁROSNÉZÉS idegenvezetéssel  

§ § § § § § 

2020. márc. 13. péntek 
 
Regisztráció: 9:00-10:00 
 
SZEKCIÓK III. 10:00-12:00 
 
EBÉDSZÜNET 
 
SZEKCIÓK IV. 13:00-15:30 
 
KÁVÉSZÜNET 
 
SZEKCIÓK V. 15:50-17:00 
 
POSZTERSZEKCIÓ 11:00-14:00 
 
POSZTERSZEKCIÓ bizottsági bejárás 12:30-14:00 
 

KÉRJÜK A RÉSZTVEVŐKET, HOGY KÉSZÜLJENEK POSZTERÜK TARTALMÁNAK 
LÉNYEGRETÖRŐ ANGOL NYELVŰ SZÓBELI ÖSSZEFOGLALÁSÁVAL! 

 
EREDMÉNYHIRDETÉS 17:00 

 
HAMAROSAN MÉG RÉSZLETESEBB INFORMÁCIÓKKAL JELENTKEZÜNK 

 
 

A JELENTKEZÉSI LAP letölthető ITT. 
 
 


