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Szakmai beszámoló  

 
A PTE TTK Spottudományi és Testnevelési Intézete által rendezett 

COMPASS Workshopról 
 
A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara Sporttudományi és Testnevelési Intézete 

(rövide PTE TTK STI – www.tesi.ttk.pte.hu) első alkalommal rendezte meg nemzetközi Workshopját, 

amelynek célja, hogy az Európa minden területéről meghívott egyetemek sporttudománnyal 

foglalkozó karai és intézetei számára megfelelő platformot biztosítson kutatási, oktatási és egyéb 

szakmai együttműködések kialakítására, kapcsolatok ápolására. A COMPASS Workshop névre 

keresztelt Workshopot megelőzte egy angol nyelvű PhD kurzus, amely kurzus utolsó előadásain és 

gyakorlati foglalkozásán a Workshop résztvevői is nagy lelkesedéssel vettek részt. A Workshoppal 

párhuzamosan pedig megrendezésre került „1st International Conference on Leisure, Recreation and 

Tourism” címmel (www.iclrt.hu) az Intézet 2008 óta második nemzetközi konferenciája, amelyet a 

Workshop résztvevői közül többen is részt vettek. A magukat több esetben dékáni szinten képviselő 

Intézmények színvonalas ellátása érdekében a Workshop (a konferenciával együtt) a harkányi 

Thermal Hotel Harkányban került megrendezésre. 

• A Workshop időpontja: 2014. október 15-17. 

• Helyszíne: Thermal Hotel Harkány, Harkány,  

 
A TÁMOP pályázathoz kapcsolódóan a Workshop rendezésének célja a későbbiekben bemutatásra 

kerülő négy területen (Kutatás, Oktatás, Nemzetközi együttműködés és Tehetséggondozás) az 

egymástól való tanulás, a best practice technikák elsajátítása, valamint együttműködési lehetőségek 

kialakítása az Intézetek között. 

 

A Workshopra az alábbi Egyetemek Sporttudományi és Testnevelési Karai és Intézetei fogadták el a 

meghívásunkat (az egyszerűség kedvéért csak az egyetem nevét és országát tűntetjük fel): 

 

Comenius University, Pozsony (Szlovákia) 
Universitӓt Regensburg (Németország) 
University of A Coruna (Spanyolország) 
University of Montenegro 
Palacky University, Olmüc (Csehország) 
Western University of Timisora, Temesvár (Románia) 
Vasil Levski Sport Academy, Szófia (Bulgária) 
University of Porto (Portugália) 
University of Cassino (Olaszország) 
Károly Egyetem, Prága (Csehország) 
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A Workshop teljes programja (angol nyelven): 
 

 
Szombaton (október 18.) délelőtt Pécsett idegenvezetővel városnézés tette teljessé a 
programot, amely ebéddel zárult a hazautazás előtt. 
 
A Workshop első napján (10.15) a vendégek megérkezése zajlott, illetve megérkezésük után 
részt vehettek (és részt is vettek) az STI által azonos napra szervezett és a „Journey across 
Health” névre keresztelt angol nyelvű PhD kurzus utolsó gyakorlati foglalkozásán, valamint 
utolsó előadásán, amelynek témája a csokoládé és a tudomány kapcsolata volt. 
 

Time Schedule Day 1 

15th October 

Time 
Schedule 

Day 2 

16th October 

Day 3 

17th October 

8:00 – 17:30 
ARRIVAL AT PÉCS 

AND REGISTRATION 
8:00 – 9:00 BREAKFAST BREAKFAST 

12:00 – 13:00 LUNCH 9:00 – 10:30 

OPENING and 

WORKSHOP SESSION I  

Research  

WORKSHOP SESSION 
IV  

Talent Management 

13:00 – 14:30  
10:30 – 
10:45 

COFFEE BREAK COFFEE BREAK 

14:30 – 17:00 
SIGHTSEEING IN 

PÉCS 

10:45 – 
11:45 

WORKSHOP SESSION I 

Research 

WORKSHOP SESSION 
IV 

Talent Management 

12:00 – 
13:00 

LUNCH BREAK LUNCH BREAK 

17:30 - 
TRAVEL TO 
HARKÁNY 

13:00 – 
15:30 

WORKSHOP SESSION II 

Education 

FREE PROGRAM 
(VISITING THE ICLRT 
SESSIONS – optional) 

18:30 – 19:30 DINNER 
15:30 – 
16:00 

COFEE BREAK 

19:30 – 20:00 Practical POI (optional) 

16:00 – 
18:30 

WORKSHOP SESSION III 

International partnerships 
and mobility  

18:30-18:45 COFFEE BREAK  

20:00 – 20:30 

Chocolate – Sweet 
Science (Practical PhD 

Course with some 
chocolate - optional) 

20:00 - GALA DINNER 
19:00 – WINE DINNER 
AT VILLÁNY (Vineyard 

BLUM) 
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A Workshop második és harmadik napján került sor a szekcióülésekre. Minden szekció ülés 
azonos koreográfia mentén zajlott. A szekció elején a TTK képviseletében jelen levő dékán 
helyettes – aki egyben a szekció moderátori tisztségét is betöltötte – köszöntötte a 
résztvevőket, majd bemutatta az aktuális témával kapcsolatban a PTE TTK-n folyó munkát, 
annak vonatkozásait. Ezt követte a Spottudományi és Testnevelési Intézet képviselőjének az 
előadása, amely az adott terület intézeti aspektusait mutatta be. Ezt követően minden 
résztvevő bemutatta a saját Intézetének vonatkozó tevékenységeit, amelyet végül diszkusszió 
és brainstorming követett. A résztvevők így széleskörűen megismerkedhettek az egyes 
országokra, intézetekre jellemző oktatási, kutatási és egyéb tevékenységekkel, amely 
lehetőséget teremtett minden résztvevőnek arra, hogy a számára leginkább releváns partnerrel 
folytasson beszélgetést az ülést követően. 
 
Az egyes témakörökben az alábbi személyek képviselték Karunkat és Intézetünket: 
 
I. szekció – Kutatás 
A nyitó szekcióban a PTE TTK részéről a kar Dékánja, Dr. Gábriel Róbert köszöntötte a 
résztvevőket, mutatta be röviden az Egyetemet és a Kart valamint beszélt a TTK-n folyó 
munkáról. Ezt követően Dr. Józsa Rita Intézetigazgató asszony köszöntötte a Workshop 
résztvevői, és mutatta be az STI-t. A szekció második felében a TTK dékán helyettese Dr. 
Horváth Attila mutatta be a TTK-n folyó kutatómunkát, míg a szekciót Intézeti részről Dr. 
Wilhelm Márta intézetünk kutatási igazgatóhelyettese zárta az STI-n zajló kutatási területek 
bemutatásával. A kari és intézeti bemutatkozást az előzőekben leírtaknak megfelelően az 
egyes meghívott intézetek képviselőinek prezentációja zárta. Az Intézet részéről a 
megbeszélésen részt vettek még: Dr. Prisztóka Gyöngyvér a STI oktatási igazgatóhelyettese, 
Paic Róbert, Morvay-Sey Kata, Juhász Ivett és Kajos Attila. 
 
II. szekció – Oktatás 
A szekció vezetője és első előadója Dr. Trócsányi András dékán helyettes Úr volt a TTK 
részéről. Az STI oldaláról Dr. Prisztóka Gyöngyvér és Paic Róbert mutatták be az Intézet 
oktatási struktúráját a meghívott előadóknak. Az Intézet részéről a korábban megnevezett 
kollégák továbbra is jelen voltak a megbeszélésen. 
 
III. szekció – Nemzetközi Kapcsolatok (Oktatói és Hallgatói mobilitás) 
A STI intézet részéről Kajos Attila képviselte és mutatta be az Intézetet (sajnos a TTK 
képviselője egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni) . 
 
IV. szekció (Tehetséggondozás) 
Az intézetet Váczi Márk képviselte a szekcióban (sajnos a TTK képviselője betegség miatt 
nem tudott részt venni). 
 
A szekcióüléseken kívül több szociális program is megszervezésre került a résztvevőknek, így 
a második nap estéjén a konferencia résztvevőivel együtt részt vettek a Gálavacsorán, 
valamint a harmadik nap végén rendezett Villányi borvacsorán, amely rendezvények a 



 

  

Sporttudományi képzés fejlesztése a Dunántúlon 

TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV -2013-0012 
 

résztvevők egybehangzó véleménye szerint különösen emelték a Workshop színvonalát és 
hangulatát. 
 

Az esemény legfontosabb eredményei 
 
Az intézetek között kialakult párbeszéd eredményeként ERASMUS kapcsolat előkészítésére 
került sor a Olomouc-i Palacky Universityvel, a Cassino University-vel, a University of 
Porto-val, a Regensburg University-vel, prágai Károly Egyetemmel és a Pozsonyi Comenius 
Egyetemmel. 
Emellett szakmai kapcsolati együttműködési megállapodás aláírásában egyezett mag a PTE 
TTK STI és a University of Montenegro, amely intézmény nem tagja az ERASMUS 
chartának. 
 
A hivatalos együttműködési megállapodások mellett szinte minden egyetem képviselőivel 
alakultak ki kutatási együttműködést elősegítő párbeszédek, amelyek több esetben a kollégák 
kiutazásának, avagy a külföldi partnerek pécsi látogatásának ígéretével zárultak. Ezen 
együttműködési lehetőségek a sporttudomány rendkívül széles aspektusait ölelik fel a 
biomechanikától, a sportági gyakorlati tárgyakon át a sportmarketingen és 
sportmenedzsmenten keresztül a rekreációs és élettani kutatásokig. 
 
Az ERASMUS megállapodások mellett a Workshop első kézzelfogható következményeként 
Kajos Attila, a PTE TTK STI tanársegéde Dr. Stevo Popovic montenegrói kolléga 
közbenjárásával meghívást kapott a 2014. novemberében Brnóban megrendezésre kerülő 
Workshopra és az azt követő nemzetközi Sportgazdasági és Sportmenedzsment konferenciára. 
 
 
 
 
 

Kajos Attila 

egyetemi tanársegéd 

PTE TTK STI 

Sportelméleti és Sportszervezési Tanszék 
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Fényképes mellékletek: 
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