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Mint minden évben, 2020-ban is megrendezésre került a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Karán (PTE ETK) a nagy jelent séggel bíró Kari Tudományos Diákköri
Konferencia (TDK), melynek minden évben a Kar más-más képzési központja ad otthont.
2020. május 20-án a rendhagyótól eltér módon online, a virtuális térben került megtartásra a XXVI.
Tudományos Diákköri Konferencia a PTE ETK Kaposvári Képzési Központ közrem ködésével. Az
online diákköri konferencia magas min ségben és kifogástalanul zajlott. Idén az elmúlt évekhez
hasonlóan sok hallgató nyújtotta be jelentkezését a konferencián való részvételre, végül 163
kiválóan felkészült hallgató mutatta be saját kutatását szakmailag elismert bizottságok el tt.
A PTE ETK Tudományos Diákköri Konferencia közvetlenül, célirányosan rávezette a hallgatókat a
kutatási területként választott egységek elméleti és gyakorlati kutató munkájába, oktatásba és nem
utolsó sorba egyes betegellátó tevékenységekbe. A szakmai nyilvánosság (zs ri) jelenléte
vitalehet séget és kritikai támogatást nyújtott a hallgatóknak, ami nagy jelent séggel bírt, hisz ezek
során bizonyíthatták saját kutatási eredményeiket, a zs ri célirányos kérdésekkel rávezette a
hallgatót a kutatása során esetlegesen felmerül egyéb olyan tényez kre, amelyeket továbbiakban
érdemes lenne, akár egy új kutató munka keretében más oldalról egyéb szempontok bevonásával
tovább vizsgálni.
Tapasztalatok szerint nagyon fontos, hogy a részt vev hallgatók és a közrem köd témavezet
oktatók a tudományos kutatás során együttm ködjenek, az idei online konferencián ez láthatóan

megvalósult. TDK hallgatók számára ez olyan lehet séget biztosított, amellyel eddigi ismereteit
meghaladó elméleti és gyakorlati ismeretekre tehetett szert.
Törekszünk arra, hogy minden évben újabb kihívásoknak felelhessünk meg, ebben az évben (a
járványügyi helyzet fennállása miatt) el ször került online megrendezésre a diákköri konferencia,
amit nagyon precíz felkészülési id szak el zött meg. Idén - immáron másodszor - angol nyelv
hallgatók is részt vettek a konferencián (3 f ), illetve szintén második alkalommal vettek részt
középiskolás hallgatók is a rendezvényen. Ezt természetesen megel zte egy több hónapos
felkészülési id szak, ahol minden középiskolai hallgatóval egy mentor készült fel (Mentorok:
Csöndör Éva, Kedves András Gyula). A program elején 6 f középiskolás tanuló kezdett kutató
munkát végezni, majd az online konferenciára való áttérés következtében 2 f középiskolás mutatta
be kutatási eredményeit (Mentoráltak: Bényi Anna Erzsébet, PTE Szigeti-Gyula János Egészségügyi
Szakgimnázium és Szakközépiskola (Kaposvár) - Hegyháti Kinga, PTE Szigeti-Gyula János
Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola (Kaposvár).
Mentori tapasztalatok:
,, Véleményem szerint a középiskolások mentorálása jól sikerült. Örömmel foglalkoztam és szántam
id t az általam mentorált középiskolás hallgató kutató munkájának segítésében, kérdései
megválaszolásában. A Tudományos Diákköri Konferencián pedig színvonalas, magas szint el adást
adott el . A zs ri bizottság tagjainak a kérdéseire határozottan és helyesen felelt kutatása során
tapasztalt eredményeir l. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehet ség középiskolások számára,
hisz betekinthetnek az egyetemi tudományos életbe, továbbá segítséget nyújthat számukra a
pályaválasztásban is.
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