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2015 óta tagja vagyok a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó
Programjának, de 2017 őszén – a mesterképzés megkezdésével
egyidejűleg – új témával jelentkeztem a programba: Segítő szakmák
munkaerő-piaci jellemzői. Elvégzett feladatok (október-december):
nemzetközi és hazai kutatások áttekintése a szakirodalom alapján,
statisztikai adatbázis elemzése. Témavezetőm: Prof. Dr. Pusztai
Gabriella.
Részt veszek a Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő
Központ (Center for Higher Education Research & Development – Hungary) „Társadalmi és szervezeti
tényezők szerepe a hallgatói lemorzsolódásban” c. kutatásában. Elvégzett feladatok: interjúk készítése,
kérdőív-szerkesztés.
Kutató tagja vagyok a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program keretében szervezett
Interdiszciplináris hallgatói kutatócsoportnak. Ujhelyi Nellivel és Krajnyák Emmával közös kutatásunk
címe: Komplex településfejlesztés a gyakorlatban. Gazdasági, társadalmi és szociális problémák
interdiszciplináris megoldási alternatívái. A kutatócsoportban betöltött szerepem: a téma szociális
aspektusának, és a közösségfejlesztés lehetőségeinek kutatója.
A félév során megjelent publikációm: Csók Cintia (2017): A burnout vizsgálata a debreceni
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben dolgozó szociális szakemberek körében. In: Szirmai
Éva (szerk.): Diáktudósok. A XXXIII. OTDK 13. szekciójának díjazott pályamunkái. Szeged: Szegedi
Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó.
Továbbá a Szociálpedagógia nemzetközi szaklektorált folyóirat másodközlésre befogadta „A burnout
vizsgálata a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben dolgozó szociális szakemberek körében”
című tanulmányomat. A várható megjelenés ideje: 2018.
Előadóként részt vettem a II. Hit- és Tudomány Konferencián. Témám: A vallásosság különböző
dimenziónak vizsgálata a segítő képzésekben részt vevő hallgatók körében. A konferencia helye és
ideje: Debreceni Egyetem, december 1.
Szervezőként részt vettem az MTA DAB székházában november 15-én rendezett ünnepi
könyvbemutatón, ahol Vincze Tamás: Alkotás és iskolateremtés. Pedagógiai tanszék a Tiszántúl
egyetemén 1918 és 1941 között című és Engler Ágnes: A család mint erőforrás című köteteit
ismerhették meg az érdeklődők.
November 23-án önkéntesként vettem részt a Debreceni Egyetem nyílt napján, a DEXPO-n. Feladataim
közé tartozott a DETEP-ről való tájékoztatás, valamint kérdőívek kitöltetése az érdeklődőkkel.
Továbbá bekapcsolódtam a „Karácsony Sándor pedagógiája. Előadások a százéves debreceni
pedagógia köszöntésére” című konferencia szervezésébe. A konferencia helye és ideje: Debrecen, DAB
Székház, november 29.

