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Szocializáció 
 
 
Szakkollégiumunkban kiemelt fontossággal bír, hogy a közösség tagjai számára megfelelő minőségű 
társadalmi és szociális programot biztosítsunk. Ennek szellemében szervezzük programjainkat 
tagjainkkal együtt. 
 
A 2016/17-es tanév szakkollégiumunk életében rendkívül nagy jelentőséggel bírt, hiszen a Pécsi 
Tudományegyetem alapításának 650. évfordulójáról és névadónk, Cholnoky László halálának 50. 
évfordulójáról is megemlékeztünk, így a 2016/17-es év számunkra a Cholnoky emlékév jegyében 
telt, amelyet programjainkban is igyekeztünk népszerűsíteni. 

 
Nagy életmódváltó program 

 
Tapasztalataink szerint az egyetemisták nagy része sajnos nem fordít elég időt és energiát a 
megfelelő mennyiségű és minőségi testmozgásra. E problémakörből kiindulva megfogalmazódott 
bennünk egy célkitűzés: mi lenne, ha Szakkollégiumunk egyedülálló módon fakultatív 
sportolási lehetőségeket kínálna tagjai részére. 
A 2016/2017-es tanévben a Cholnoky László Szakkollégium ingyenes mozgási lehetőséget 
biztosított tagjai és a Gyógyszerésztudományi Kar valamennyi hallgatója számára heti hat 
alkalommal, személyi edző segítségével. A programunkat 20-25 fő látogatta rendszeresen.  Az 
edzések erősítő hatású gyakorlatokból és keringés fokozó mozgásokból épültek fel, időtartamuk 60-
75 perc volt alkalmanként.  A résztvevők alacsony és közepes intenzitású edzések mellett 
rendszeres, kiegyensúlyozott táplálkozáson alapuló, személyre szabott étrendet kaptak, továbbá heti 
egy alkalommal konzultációs lehetőséget is biztosítottunk számukra táplálkozási szakértő 
közreműködésével. A program jótékony hatását szubjektív és objektív paraméterek is 
alátámasztották, a résztvevők folytatták az új életmódot, illetve hozzájárulnak annak pozitív 
megítéléséhez. 

 
 

A 2017/18-as tanév szintén eseménydúsan kezdődött és zajlik továbbra is. Az emlékévet magunk 
mögött hagyva, a szakkollégium megújult arculattal és csapattal folytatja munkáját. 
A 2017/18-as tanévben is számos szakmai, közösségi és kulturális programon vehettek részt 
hallgatóink. 
 

• 2017. október 13-án rendezték meg a 4. PTE Szakkollégiumi Napot, melynek témája A 
növekvő külföldi hallgatószám kihívásai címet viselte. Szakkollégiumunkat Bánfai Krisztina, 
Garai Kitti és Andreidesz Kitti képviselték és mutathatták be prezentációjukat egy 10-15 
perces előadás formájában. Munkájukat, melyet hosszas kutatás előzött meg a zsűri tagjai az 
1. hellyel díjazta.  
 

• 2017. november 17-én szakkollégiumunk ellátogatott Budapesten a Richter Gedeon 
Gyógyszergyárba. A program keretén belül a gyógyszerész és biotechnológus hallgatók 
külön-külön szakirányaiknak megfelelő gyárlátogatáson  vehettek részt.  
 

A Cholnoky Szeminárium rendezvénysorozatunk továbbra is folytatódik, melynek témái a 2017/18-
as tanévben is nagy érdeklődést váltottak ki Karunk hallgatói körében. 
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• Az őszi szemeszter első Cholnoky Szemináriumát október 31-én tartottuk, melynek 

meghívott előadója Prof. Dr. Ábrahám István, a Pécsi Tudományegyetem Élettani 
Intézetének igazgatóhelyettese, egyetemi tanár volt. Előadása’’ AZ EMBER A KUTATÓ 
MÖGÖTT ’’ címet viselte  
 

• 2017. december 6-án Dombi Gergely bioinformatikus tartott előadást ’’ DEEP LEARNING 
AND NEURAL NETWORKS ’’ címmel. A program második felében Turi Glória 
felvezetésével NaTuri ételkóstolón vehettek részt hallgatóink. 

  
• A tavaszi szemeszter első szemináriumát Dr. Hetényi Csaba, a Pécsi Tudományegyetem 

Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének egyetemi 
docense nyitotta meg. Az előadásra, melynek címe „PÉCSI KESZTYŰ 
GYÓGYSZERMOLEKULÁKBÓL-DIDERGŐ CÉLPONTOKNAK”, február 14-én került 
sor. 
 

A szemináriumokon nem csak szakkollégiumi tagok részvétele engedélyezett, melynek 
következtében törekszünk arra, hogy egyre több gyógyszerész és biotechnológus hallgató számára 
vonzóvá tegyük szakkollégiumunkat. 
 

• A Cholnoky László Szakkollégium 2018. március 9-10 látogatást tett Debrecenben. Első 
állomásunk a Debreceni Egyetem Növényi Biotechnológiai Tanszéke volt, ahol csapatunk 
betekintést nyerhetett az Intézetben zajló aktuális kutatásokba, laboratóriumi munkálatokba. 
A laborlátogatást követően a részt vevők Debrecen városát tekinthették meg szabadidős 
program keretén belül. Március 10-én ellátogattunk a Richter Gedeon Nyrt. Biotechnológiai 
Üzemébe, ahol szintén szakmai gyárlátogatáson vettek részt hallgatóink. 

 
Programjaink sorozata még korántsem ért véget, terveink között szerepel a hagyománnyal bíró 
Nemzetközi Cholnoky Szimpózium megrendezése, melynek előkészületeit a szakkollégiumi 
vezetőség már megkezdte, valamint a szeminárium sorozatunk is folytatódik érdekesebbnél 
érdekesebb témáinkkal.  
 
Tagjaink mind szervezőként, mind résztvevőként nagy lelkesedéssel járulnak hozzá az események 
sikeres lebonyolításához, melynek következtében egy szorosabb közösségi kapcsolat kiépítésére is 
lehetőségünk nyílik. Az ilyen események nagyon hatékony és emellett szórakoztató módjai a 
közösségépítésnek és ez a szakkollégiumi élet mindennapjaiban meg is látszódik. 

 
 

Pécs, 2018.március 15. 


