
ÖNÉLETRAJZ

Név: Sinka Magdolna Születési év:

Beosztás: főiskolai tanársegéd
Végzettség és szakképzettség és kiállító:

2011-től Patológiai tudományok Doktori Iskola 6. sz. programja -tanulmányok megkezdése
2005-2007 Budapesti CORVINUS Egyetem. Élelmiszer-tudományi Kar.

Élelmiszerbiztonsági Szakmérnök
1988-1991 Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Közegészségügyi –járványügyi ellenőr szak

Budapest. 
Közegészségügyi-járványügyi ellenőr

1984-1988 Kállai Éva Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola Budapest

Tudományos fokozat(ok):

fősikolai tanársegéd

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

-

Szakmai-tudományos életpálya:

2007- Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani Intézet
Epidemiológiai tanszék

1998-2007 ÁNTSZ Pest Megyei Intézet Nagykáta Város Intézet
1991-1998 ÁNTSZ Pest Megyei Intézet Nagykáta Város Intézet

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Közegészségtan A közegészségtan-járványtan tantárgy célja, hogy ráirányítsa a hallgatók figyelmét a természeti- és

épített környezet emberi egészséget befolyásoló szerepére, a fertőző betegségek elleni küzdelem
alapvonalaira. A tárgy feladata, hogy megalapozza a hallgatók preventív szemléletét, a megelőző munka
és az ismeretek alkalmazásával segítséget adjon a napi feladatok megoldásához.
A hallgatók megismerik a közegészségtan jelentőségét a megelőzésben, annak részeit: a település és
környezethigiéne, a táplálkozás- és élelmezéshigiéne, a munka- és foglalkozáshigiéne, a gyermek – és
ifjúsághigiéne valamint a sugárhigiéne területeit, ezek jelentőségét a mindennapi életben, továbbá az
ezekkel kapcsolatos teendőket, szabályokat és mindenki számára jelentős rendeleteket. 

Élelmiszerbiztonság A képzés feladata, hogy a hallgató a munkája során felelősséggel ismerje fel az élelmiszertermelés és
feldolgozás élelmiszer-biztonsági kérdéseit a teljes élelmiszer láncban. A képzés célja, hogy a hallgató, a
hatósági munkája során a közfogyasztásra kerülő élelmiszerek biztonsága és minősége érdekében képes
legyen az előállítók és forgalmazók által alkalmazott különböző, folyamat ellenőrzés elven alapuló
élelmiszer-biztonsági rendszerek működését felülvizsgálni és értékelni.
Élelmiszerbiztonsági probléma esetén, a gyakorlatban alkalmaznia kell az élelmiszer eredetű
megbetegedések során felmerülő hatósági feladatokat. 

Élelmezéshigiéné-
élelmiszerbiztonság

A hallgatónak a táplálkozás- és élelmezés-egészségtan tantárgyat négy félév során kell elsajátítania:
108 óra elméleti, 60 óra gyakorlati oktatás, valamint 252 óra egyéni felkészülés után. A tantárgy,
táplálkozás -élettani, élelmiszer mikrobiológiai,, élelmiszer biztonsági, élelmiszer toxikológiai
ismeterekből illetve élelmiszeripari technológia, közétkeztetés, vendéglátóipar, élelmiszer áruismeret,
élelmiszerforgalmazás, valamint ételfertőzés és ételmérgezés megelőzése, kivizsgálása részekből
tevődik össze. A fentiekhez ismernie kell a hallgatónak az érvényes jogszabályokat, melyek a hatósági
munkájához szükségesek. 

Gyakorlatvezetés:

Leírása:
Különböző élelmiszer ipari technológiai folyamatok bemutatása a különböző külső, ipari egységekben. Élelmiszermintavétel
elméleti és gyakorlati kérdései. Élelmiszerek érzékszervi vizsgálata

Az utóbbi 5 év fontosabb publikációi:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
-

A szakmai érdeklődés szempontjából legfontosabb 5 publikáció/tudományos eredmény:
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Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
-

Közéleti tevékenység:

2006 Élelmiszer-higiénikusok Társasága
2008 Magyar Táplálkozástudományi Társaság
2012 Magyar Higiénikusok Társasága

Pályázatok:

-

Részvétel doktori képzésben:

-

Részvétel TDK munkában:

-

Lezárva: 2014-03-24
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