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Beszámoló 

 

 

Karunk oktatói és hallgatói az NTP-HHTDK15-0060-as pályázat keretében a 2016-os évben 

három kurzust, több üzemlátogatást, csoportmunka keretében zajló kutatótevékenységeket 

tudtak megvalósítani. A kar épületeiben és a városban zajló programokon kívül az idei évben 

hallgatóink és oktatóink hét konferencián képviselték egyetemünket a pályázat keretében 

(IEEC nemzetközi környezeti nevelési konferencia, Eger, Eszterházy Károly Főiskola; 7. 

Báthory-Brassai Konferencia, Óbudai Egyetem [dr. Halbritter András vezetésével]; Erosz 

és alteritás konferencia, ELTE BTK; Új Kihívások a Felnőttkori Múzeum-használatban 

– V. Országos Múzeumandragógiai Konferencia, Eger, Eszterházy Károly Főiskola [dr. 

Horváth Nóra vezetésével]; XIII. Országos Sporttudományi Kongresszus, Szombathely 

NYME SEK [dr. Ihász Ferenc vezetésével]; MAGYE (Magyar Gyógypedagógusok 

Egyesülete) éves konferenciája,; „Találkozások az anyanyelvi nevelésben 3.” című 

konferencia, PTE-BTK Baja [dr. Zajdó Krisztina és Verebélyi Gabriella vezetésével];  

 

A konferenciák előtt, illetve a konferenciákon tanító, gyógypedagógia, logopédia, kulturális 

mediáció, rekreáció szakos, és pedagógiai szakvizsgás képzésben részt vevő hallgatóink 

vállaltak kutatói, illetve előadói tevékenységet. 
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A Nyelvi, Irodalmi és Kommunikációs Intézet Idegen Nyelvi és Irodalmi Intézeti Tanszék 

oktatói (Görcsné dr. Muzsai Viktória tanszékvezető egyetemi docens, dr. Makkos Anikó 

tanársegéd és Sipos Judit tanársegéd) 2016. március-áprilisban az Ifjú Kutatók Lingua 

Műhelyének keretében tartottak készségfejlesztési és kutatói tréningeket. A képzések 

középpontjában a személyes tapasztalatszerzés állt (az empirikus adatok feldolgozása és 

értelmezése terén, ami megalapozza a TDK-dolgozat empirikus részének sikeres elkészítését), 

valamint az íráskészség fejlesztése, ami elősegíti a TDK-dolgozat megírását.  
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Dr. Pongrácz Attila a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Intézet adjunktusa a 

humánerőforrás-fejlesztési kutatásokhoz kapcsolódóan három programon vett részt 

hallgatóival 2016-ban. Február 19-én, 19 hallgatóval látogatást tett a Borsodi 

Fémmegmunkáló Kft. és a Borsodi Műhely Kft. telephelyein. Az üzemlátogatás lehetővé 

tette, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a cég működésébe, toborzási és kiválasztási 

gyakorlatába. Megismerték a Professio Cluster alapításának a célját és működését. Február 

23-án ugyanez a csoport a Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft.-nél tett üzemlátogatást, majd 

részt vettek a Gy-M-S Megyei Pályaorientációs Konzorcium konferenciáján. Április 15-én 

emberi erőforrás fejlesztési tréning zajlott az SZE-AK-n, a tréningen megjelent hallgatók  

részt vettek a Techtogether Junior és a Kísérletbazár c. pályaorientációs rendezvényeken.  

 

 

 

 

 

A pályázat munkatervében vállaltuk könyvtárunk számára szakkönyvek beszerzését. A 

kulturális mediáció, a rekreáció és a gyógypedagógia területéhez kapcsolódóan 13 

dokumentummal bővült az Apáczai Kar könyvtára. A könyvek teljes listája megtalálható a 

könyvtár honlapján. 
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Győr, 2016. július 18. 

     A beszámolót készítette: 

Dr. Horváth Nóra 

adjunktus, kari TDT-elnök 

 

 


