FIESZTA 2017 Pályázat
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai
Szakosztály (NJSZT OBSZ) Ifjúsági Csoportja
egészségügyi szervezők,
orvosmérnökök, egészségügy felé orientálódó mérnökinformatikusok és további
egészségügyi informatika diszciplínával foglalkozó felsőoktatási hallgatók, valamint
ezen területeken legfeljebb egy éve diplomázott pályakezdők részére negyedik
alkalommal, 2017-ben is meghirdeti a FIESZTA pályázatot.
Miről is van szó?
A pályamű egy, a megadott listából választott téma köré épül. A téma feldolgozását
követően nem tanulmányt kell készíteni, hanem egy infografikán keresztül szükséges
bemutatni azt.
Az infografikának a témáról a lehető legtömörebben kell a legtöbb hasznos információt
érthetően átadnia.
Az infografikához egy kísérő dokumentum is tartozik, amely a pályamű része. Ez a
dokumentum tartalmazza a pályázó adatait, illetve az infografikán keresztül már
szemléltetett téma kicsit bővebb kifejtését, leírását és annak irodalmi hivatkozásait.
A konferencián az infografikát poszter séta keretében a pályázónak be kell mutatnia
az érdeklődőknek, össze kell foglalnia annak tartalmát és válaszolnia az esetlegesen
felmerülő kérdésekre.
Választható témák

1. Téma: Elektronikus recept kiváltás lehetséges módjai.
Feladat: Jön az EESZT, jön az elektronikus recept! Ötletelj, gondolkodj kreatívan!
Gyűjts össze minél több olyan lehetőséget, amelyek segíthetik az elektronikus recept
kiváltását. Miként lehet a patikai gyógyszerkiadását gyorsítani úgy, hogy a kiadás
folyamata a szakma szabályainak megfeleljenek? Fontos, ne csak a tervezett magyar
megoldásban gondolkodj!
2. Téma: Egészségügyi tartalomhitelesítés lehetőségei.
Feladat: Sokszor találkozni olyan egészséggel, egészségüggyel kapcsolatos
cikkekkel, weboldalakkal, amelyek nem hitelesek vagy egyenesen félretájékoztatnak.
Gondolkodj, elemezz! Egészségügyi tartalomhitelesítés lehetőségei és ezek
összehasonlítása (mit, hogyan érdemes hitelesíteni, milyen módszerek vannak
külföldön, ezeknek az előnye-hátránya, mi lehet az optimális megoldás; mire kell ennek
kialakítása során odafigyelni).
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3. Téma: Egészségügyi adatelemzés korlátok nélkül.
Feladat: Képzeld el, hogy létezik olyan számítógép, amelynek nincs tárhely vagy
számítási kapacitás korlátja. Minden, a világban előforduló adat rendelkezésedre áll,
bármilyen összefüggést vizsgálhatsz köztük. Légy kreatív, vázold fel, hogy milyen
elemzéseket végeznél az egészségügy hatékonyabb, biztonságosabb, hatásosabb
működése érdekében?

Ajánlások és formai követelmények a pályamű elkészítéséhez
Az infografikát és annak kísérő dokumentumát magyar nyelven kell elkészíteni. Az
infografika elkészítéséhez bármilyen eszköz használata megengedett, lényeg, a
pályamű A3 vagy A2 méretben is pixelmentesen, jól olvashatóan nyomtatható legyen.
Az elérhető eszközök megismerése, használatba vétele nem vesz sok időt igénybe és
előre elkészített minták is alkalmazhatók. Az infografika készítésével kapcsolatban
nem elvárás a művészi véna, de javasolt a színek, formák összhangjára is ügyelni. A
hangsúly az ötleten, a minél tömörebb formában, minél több tudás átadásán van. Az
infografika a pályázó nevét nem tartalmazhatja.
A kísérő dokumentum tartalmazza a pályázó nevét, felsőoktatási intézményét, szak
megnevezését, a hallgató évfolyamát, a feldolgozott irodalomra történő
hivatkozásokat, a téma áttekintő bemutatását és a választás okát.
A kísérő dokumentum terjedelme legalább 8.000, legfeljebb 15.000 szóközzel
számított karakter legyen.

A pályázat benyújtása
Egy pályázó csak egy pályaművet adhat be. A pályamű az infografikából és annak
kísérő dokumentumából áll.
A pályaművet elektronikus formában a fieszta.njszt@gmail.com e-mail címre kell
elküldeni. Az e-mail tárgya „FIESZTA2017 – <jelige>" legyen. A pályázat
beérkezéséről visszaigazolást küldünk.

A pályázat beküldési határideje: 2017. 11. 17. 17:17.
(A benyújtás időpontjának az e-mail beérkezésének időpontját tekintjük. A kiírás
követelményeinek nem megfelelő, hiányos vagy határidő után érkezett pályázatot
nem áll módunkban elfogadni.)
A pályázó szavatolja, hogy az általa beadott pályamű a saját munkája. A pályázó a
pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott pályaművet külön
ellenszolgáltatás nélkül a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvosbiológiai Szakosztálya honlapján, közösségi oldalain és rendezvényein közzétegye.
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A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati feltételek fennállását utólagosan,
a pályázat benyújtását követően ellenőrizze, a szükséges igazolást a pályázótól
bekérje (hallgatói jogviszony igazolás vagy végzettség megszerzésének időpontját
igazoló dokumentum bemutatása). A pályázati feltételek megsértése azonnali kizárást
von maga után. Az igazolást nem kell a pályaművel benyújtani!

Kiválasztás és szavazás
A pályázatnak kettő díjazottja lesz.
Fődíj:
A pályázatokat az NJSZT OBSZ által felkért szakmai bizottság a szerzők ismerete
nélkül, jelige alapján bírálja el. A pályaművek értékelésénél első sorban az infografika
strukturáltságát, tömörségét; a kívánt üzenet átadásának minőségét, érthetőségét
vizsgálja.
Közönségdíj:
A munkákat a FIESZTA 2017 konferencia helyszínén kifüggesztjük és egy poszter séta
keretében, az alkotók szóbeli magyarázatával kísérve megtekinthetők lesznek. A
kifüggesztett művek közül a konferencia résztvevői közönségdíjjal jutalmazhatja az
általuk legjobbnak ítélt plakátot. A szavazás a regisztrációnál kapott szavazólapon
történik.

Eredményhirdetés
Eredményhirdetés a konferencia végén történik, ezért kérünk minden pályázót, hogy
a konferencián és a poszter sétán vegyen részt!

Díjazás
A díjazottak a korábbi évekhez
részesülnek. Részletek a honlapon!

hasonlóan

értékes

tárgynyereményben

Kapcsolat
Pályázattal kapcsolatos kérdéseket a fieszta.njszt@gmail.com e-mail címre
várjuk.
A rendezvény időpontjáért, részletes programjáért és a helyszín megközelítésért
keresd honlapunkat itt: http://obsz.njszt.hu/site/ifi
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