
VITATHON – „Az adat életet menthet” 

Egészségügyi Adatelemző Hackathon 

2017. október 13-14. 

Mi az a VITATHON? 

A VITATHON egy maratoni ötletverseny egészségügyi adatok innovatív felhasználásával informatikai, 

egészségügyi és gazdasági érdeklődésű hallgatók számára. A hackathon hagyományaira épülő 

verseny lényege, hogy a szakterületek egyetemistái és frissdiplomásai egy csapatban, közösen 

válaszolnak valódi társadalmi-technológiai kihívásokra. A vegyes csapatokat a területet ismerő 

szakértők is támogatják mentorként a versenyben. A hackathon végén értékeljük és díjazzuk az 

egyedi ötleteket és az elért eredményeket. A csapatok megoldásai emellett új egészségügyi vagy más 

tudományterületeken indított kutatások, vagy akár egy startup vállalkozás alapját is képezhetik. 

VITATHON 2017 

A sorozat első, harmincórás versenyét 2017. október 13-14-én rendezi meg az Óbudai Egyetem a 

Semmelweis Egyetemmel közösen. Idén a dohányzás és a kapcsolódó egészségügyi problémák 

adatainak elemzése és új összefüggések feltárása lesz a csapatotok feladata big data módszerekkel. 

Itt kapcsolódik össze a két terület: a nagy adatbázisok kezelése informatikai, az elemzés pedig 

egészségügyi, gazdasági szaktudást igényel a csapatoktól. 

Mit nyernek a díjazottak? 

A verseny végeredményéről egy nemzetközi zsűri dönt. A VITATHON díjazottjaként a csapatoddal 

együtt többek között külföldi szakmai rendezvényen vehettek részt, és az ötletetek 

továbbfejlesztését lehetővé tevő mentorálásban részesülhettek. A megnyerhető díjak részletes 

leírását szeptemberben tesszük közzé a VITATHON honlapján, illetve Facebook-oldalán.  

Hogyan állnak össze a csapatok? 

Az előkészületek része a vegyes csapatok összeállítása. A VITATHON 2017 jelentkezőjeként először egy 

csapattárskereső találkozón vehetsz részt, ahol megismerkedhetsz a többi versenyzővel, és együtt 

megalakíthatjátok 3-4 fős, mindkét területet képviselő csapataitokat. Azt is szívesen vesszük, ha 

barátok, ismerősök korábban összeállnak egy csapattá. 

Kik jelentkezhetnek? 

Az idei VITATHON-ra a Semmelweis Egyetem vagy az Óbudai Egyetem hallgatójaként vagy 

frissdiplomásaként (ha 2014-ben, vagy azt követően végeztél) jelentkezhetsz október 6-án 12:00-ig. 

 

Teszteld a tudásod, mutasd meg kreativitásod, dolgozz és gondolkodj 

együtt másokkal – várunk az első VITATHON versenyen! 

 

Bővebb információ: www.vitathon.eu  

vagy keress minket a Facebookon: www.facebook.com/vitathon.eu 

http://www.vitathon.eu/
http://www.facebook.com/vitathon.eu

