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SPORTIRODA

Országos Felsőoktatási Sport-és Egészségtudományi Konferencia
Szervező:
Időpont:
Helyszín:

ELTE Sportiroda
2015. január 28. (szerda)
ELTE Bölcsészettudományi Kar
Kari Tanácsterem
1088 Budapest, Múzeum körút 4/A.

(Személygépkocsival a Múzeum körút felőli bejáraton lehet bejönni, amennyiben az autó rendszámát leadta a
szervezőknek. A sorompónál be kell mondani, hogy az ELTE Sportiroda rendezvényére jött.)
Az ELTE Sportiroda január 28-án, szerdán konferenciát szervez az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán, amelyen többek között az egyetemi sportinfrastruktúra helyzetéről lesz szó, de az
érdeklődőket az egyetemek sportszolgáltatási kínálatáról szóló kerekasztal beszélgetés, valamint
egészségpszichológiai előadás is várja.
A felsőoktatási sportélet az elmúlt néhány évben komoly fejlődésen ment keresztül, ebben az időszakban több
fórumon, különböző felsőoktatási intézmények vendéglátásában tartottak hasonló rendezvényt, ahol kialakulhatott
egyfajta szakmai párbeszéd. Ennek a folyamatnak a következő állomása az ELTE-n rendezett konferencia, amely
egyúttal az egészséges, aktív életmód támogatása is a felsőoktatási szférán belül.
A rendezvény elsődleges célja, hogy felhívja a figyelmet a felsőoktatást kiemelten érintő sport- és egészségfejlesztési
kérdésekre és az aktuálisan jellemző hazai, illetve nemzetközi tendenciákra. A konferencia emellett segítséget kíván
nyújtani a felsőoktatási sport- és egészségtudatosság folyamatos növeléséhez hazánkban.
A konferencia délelőtti és kora délutáni programja során a sporttudományi kérdések, a délutáni szekcióban
egészségtudományi témák kerülnek előtérbe. Az Országos Felsőoktatási Sport- és Egészségtudományi Konferencia
átfogó képet kíván nyújtani mind az egészségtudományok, mind a sporttudományok aktuális, a felsőoktatás
szempontjából is releváns kérdéseiről. Ennek fényében olyan témák kerülnek bemutatásra, mint
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az egyetemistákra jellemző szabadidő fogyasztási szokások, tendenciák
a felsőoktatási sport menedzsment szemléletű megközelítése, gazdasági alapokon való működésének
lehetőségei
az egyetemek sportszolgáltatási kínálatának kérdései
az egyetemi sportinfrastruktúra helyzete
a sport, mint a megküzdés eszköze a felsőoktatásban
a sport szerepe a köznevelésben és hatása a felsőoktatásra
az egészségfejlesztés lehetőségei ma a felsőoktatásban
hatékony programok az egészségfejlesztésben
a stressz és testi és lelki egészség összefüggései
a jövő egészsége, egészség a digitális világban: internet, játékok, alkalmazások

A további részletekért keresse fel az ELTE weboldalát (link: www.elte.hu).
Regisztrációt követően a részleteket a megadott e-mail címre is megküldjük. Itt regisztrálhat:
Link: https://docs.google.com/forms/d/1kf5ZGFDbusSstyOL3PVGDhVE5iPBMAw0lJ7b7d6t-oY/viewform

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Tel.: 411-6500/1357, Fax: 381-2363, E-mail: sportiroda@karrier.elte.hu

Program
9:45 - 10:00
10:05 - 10:10
10:10 - 10:15
10:15 - 10:35
10:35 - 10:50

10:50 - 11:10
11:10 - 12:05

12:05 - 12:20
12:20 - 12:40
12:40 - 13:00
13:00 - 13:25
13:25 - 13:45
13:45 - 14:05
14:05 - 14:25
14:25 - 14:45
14:45 - 15:05
15:05 - 15:25
15:25 - 15:45

15:45 - 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 16:50

Regisztráció
Rektori köszöntő
Dr. Mezey Barna rektor
Konferencia megnyitója
Dr. Simicskó István sportért felelős államtitkár
A sport, mint stratégiai ágazat Magyarországon
Dr. Simicskó István sportért felelős államtitkár
Az egyetemistákra jellemző szabadidő fogyasztási szokások, tendenciák
bemutatása és a SportPont Program eredményeinek ismertetése
Dr. Székely Mózes főtitkár (Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség)
elnök (Felsőoktatási Tervezési Testület)
A felsőoktatási sport menedzsment szemléletű megközelítése
Szabados Gábor sportközgazdász (Nemzeti Sport Online)
Egyetemi sportszolgáltatásokról (kerekasztal beszélgetés, moderátor: Simon
Gábor)
Kincses Gábor (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
Pfau Christa (Debreceni Egyetem)
Pöszmet Tibor (Debreceni Egyetem)
Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Simon Gábor (Budapesti Egyetemi Atlétikai Club)
Kávészünet
Sportszövetségek és felsőoktatási intézmények együttműködésének lehetőségei
Bukta Zsuzsanna elnök (Magyar Curling Szövetség)
Sport az Európai Unióban, a felsőoktatás kapcsolódó lehetőségei
Dr. Kozsla Tibor (Testnevelési Egyetem, Nemzetközi Igazgatóság)
Ebédszünet, állófogadás
A sport, mint a megküzdés eszköze a felsőoktatásban
Hevesi Krisztina (ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet)
A sport szerepe a köznevelésben és hatása a felsőoktatásra
Boronyai Zoltán (Magyar Diáksport Szövetség)
A stressz és testi és lelki egészség összefüggései, stresszkezelő készségek
fejlesztésének lehetőségei
Dr. Stauder Adrienne (SE Magatartástudományi Intézet)
Hatékony programok az egészségfejlesztésben
Dr. Felvinczi Katalin (ELTE PPK Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék)
Az egészséges felsőoktatásért határon innen és túl
Dr. Bordás Sándor (Kodolányi János Főiskola)
Kávészünet
Szabadidő, egészség és jóllét
Dr. habil. Benkő Zsuzsanna (SZTE Alkalmazott Egészségtudományi és
Egészségfejlesztési Intézet)
Az egészségügyi alkalmazások térnyerése
Dr. Bálint Botond (Laborom egészségügyi alkalmazás fejlesztője)
Egészség az interneten – a Webbeteg.hu egészségportál bemutatása
Sztankó Péter (Webbeteg.hu egészségportál főszerkesztője)
Futnom kell, mert éhezik a zsiráfom
Budincsevity Norbert (GET UP. GET TAP. a Microsoft Image Cup díjazott alkalmazása)
A jövő egészsége
Dr. Meskó Bertalan (orvosi jövőkutató)
A konferencia zárása
Ilyash György (ELTE Sportiroda)

A konferenciát támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség a KMR Intézményi Sportiroda
Pályázat 2014: Integrált felsőoktatási sportirodák felállítása és fejlesztése a Közép-magyarországi régió állami felsőoktatási intézményeiben című
projekt keretében.
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