
 

  

HALLAGTÓI SZAKMAI TOVÁBBFEJL DÉSI LEHET SÉGEK 

A XXII. KARI TDK KONFERENCIA TÜKRÉBEN 

 

A XXII. Kari Tudományos Diákköri Konferenciát ebben az évben a Pécsi Tudományegyetem 

Egészségtudományi Karának Kaposvári Képzési Központja rendezte, mely eseményre 2016. május 6-

7. között került sor. A nagyszabású rendezvény keretei között a pénteki napon közel 150 hallgató 

mérte össze tudását mintegy tíz szekcióban. Minden szekcióülésen magas színvonalú el adásokat 

hallhattunk, így a Zs rinek nem volt egyszer  dolga a helyezések kiosztásakor. Az est folyamán az 

összegy lt társaság, hallgatók és oktatók együtt költhettek el egy finom vacsorát az Intézet 

csarnokában. 

A szombati napi program reggel egy tudományos üléssel kezd dött, ahol két el adást hallgathattunk 

meg:  Prof.  Dr.  Rosta  István  Szent-Györgyi  Albert  életér l,  míg  Prof.  Dr.  Kovács  L.  Gábor  Vermes  

István professzorról emlékezett meg. Amikor Prof. Dr. Figler Mária tanszékvezet  asszonyhoz került a 

szó, halk morajlás futott végig a termen, hiszen az eredményhirdetést már mindenki izgatottan várta. 

Professzor asszony majd’ másfél órán keresztül sorolta annak a 30 hallgatónak a nevét, akik helyezést 

értek el, valamint azon 10 hallgató nevét, akik a Hallgató Önkormányzat különdíját vehették át. És 

ekkor még nem volt vége a jutalom-átadásnak! A szponzorok jóvoltából további el adók részesültek 

valamilyen ajándékban, így elmondhatjuk, hogy szinte senki nem tért haza üres kézzel.  

Ez már csak azért is igaz, mert egyrészt feledhetetlen élményeket szereztünk, másrészt a kés bbiekben 

hasznos kapcsolatokat tudtunk kiépíteni. A hallgatóság soraiban ugyanis nemcsak Karunk oktatói 

voltak jelen, hanem külföldi vendégoktatók is. Továbbá a díjazott hallgatók abba a kitüntetett 

helyzetbe kerültek, hogy képviselhetik Karunkat a jöv re megrendezésre kerül  XXXIII. Országos 

Tudományos Diákköri Konferencián is. Az újabb el adásra való felkészülés kapcsán mélyebbre 

áshatják magukat az adott szakterületen, ami hozzájárul szakmai felkészültségük fejl déséhez. A 

vizsgálatokból hazai, illetve külföldi szakirodalomban megjelen  cikkek, valamint a további 

konferenciákon való részvétel a hallgató tudományos el meneteléhez járulnak hozzá, így 

összegzésként azt a konklúziót vonhatjuk le, hogy a Kari TDK-n érdemes részt venni, mert abból csak 

javunk származhat. 
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