SZAKMAI TAPASZTALATOK
A XXII. KARI TDK KONFERENCIÁN
Kaposvár
2016.

Minden volt, jelenlegi és jövőbeli TDK hallgatónknak, témavezetőinknek és minden
érdeklődőnek
Eltelt egy év, újabb Kari TDK konferencián vagyunk túl. Évről-évre így van ez, és gyakran
felmerül a kérdés, hogy miért érdemes csinálni? Kína legjelentősebb filozófusa szerint:
„Válassz olyan munkát, amit szeretsz csinálni, és soha életedben nem kell dolgoznod.”
(Konfucius Kr.e. 551-479) Számunkra ez a TDK! Ha azt csinálja valaki, amit szeret, egy napot
sem KELL dolgoznia, csak élvezettel művelni, követni az általa legkedvesebbnek tartott témát,
amihez mindig vissza tud térni fáradtság nélkül. Talán ennek sikeres megvalósulását láthatjuk
abban is, hogy 2016-ban ismét rekordot döntöttünk. Ebben az évben a helyszín a Pécsi
Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központja volt május első
hétvégéjén. 143 leadott absztraktból végül 139 előadás hangzott el.

Országosan a legsikeresebb Egészségtudományi TDK-t szervezhettük meg ebben az évben is,
melyből a legnagyobb létszámban, mintegy 25 főt delegálhatunk a XXXIII. OTDK-ra, melyet
a PTE ETK Pécsett szervezhet meg 2017-ben. Ha megnézzük a szekciónkénti eloszlást, akkor
23 előadással a dietetikusok vezetnek, melyhez szorosan kapcsolódik a Táplálkozástudományi
Szekció 9 előadással, így összesen 32 előadás hangzott el a táplálkozással kapcsolatban. Ezt
szorosan követi az Ápolástudományi Szekció 19 benyújtott előadással, valamint az Szülésznő
és Mentőtiszti szekció, szintén 19 elhangzott előadással.

A konferencia második napján, a Tudományos Ülésen 2 meghívott előadónk volt:
Prof. dr. Rosta István tudománytörténész, professor emeritus „Szent-Györgyi Albert, a
tudománytörténet kiemelkedő személyisége” címmel tartott előadást.
Prof. dr. Kovács L. Gábor akadémikus, egyetemi tanár „Emlékezés Vermes István
professzorra” című megemlékezését hallgathattuk meg, és valamennyien szomorú szívvel
gondoltunk a Kaposvári Képzési Központ és a Kar szeretett oktatójára.

A díjkiosztón 94 hallgató kapott elismerést. Közülük a helyezettek száma 30 fő, HÖK
különdíjasok száma 9, elismerésben részesült 55 fő. Nagy örömünkre szolgált az a tény, hogy
a résztvevő előadók kétharmada részesült valamilyen elismerésben. A helyezetek névsora
szekciónkénti bontásban itt tekinthető meg.
Örömteli, hogy folyamatosan fejlődik a TDK munka karunkon, a pár éve bevezetett
változtatások, a kitartó hallgatói, oktatói munka meghozták eredményeiket. A jövőben mindezt
szeretnénk fenntartani, és ha lehet még eredményesebbé tenni.
További sikeres TDK munkát kívánunk valamennyi hallgatónknak és témavezetőnknek!
Köszönjük a Kaposvári képzési Központ minden munkatársának a nagyszerű, kifogástalan
szervezést!
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