
Közel ötven dolgozatot mutattak be a 
Sapientia – EMTE Csíkszeredai Karán 
május első hetében tartott XVIII. Kari 
Tudományos Diákköri Konferencián. A 
bemutatott dolgozatokból tizenötöt je-
löltek az Országos Tudományos Diákköri 
Konferenciára. 

Sántha Hanna 

M ájus első hetében tartották 
a XVIII. Kari Tudomá-
nyos Diákköri Konferen-

ciát. A rendezvényt dr. Lázár Ede 
dékán beszéde nyitotta, ezt Hajdó 
Zsombor HÖK-elnök köszöntősza-
vai követték, aztán dr. Máthé István, 
a Csíkszeredai Kari Tehetséggon-
dozási Bizottság elnöke ismertette a 
résztvevőkkel a TDK szabályzatát és 
annak programját. Kisebb csúszással, 
online közvetítéssel dr. Bagdy Emő-
ke, a budapesti Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Személyiség és Kli-
nikai Pszichológiai Tanszék elismert 
klinikai szakpszichológusa tartott 
plenáris előadást Teendőink és megtartó 
erőink a pandémia idején címmel.

Humántudományok

Az idei Tudományos Diákköri 
Konferencián hét szekció keretében 
mutathatták be a hallgatók dolgo-
zataikat. Az Irodalomtudomány 
szekciójában bőven akadt dolga a 
bírálóknak, hiszen kilenc dolgoza-
tot mutattak be. A szekción belül 
első helyezést és OTDK-ra való 
jelölést Egyed Péter harmadéves 
hallgató érte el Textual Transfusions 
– Transtextual analysis of Cicero’s The 
Oration for Sextus Roscius című dolgo-
zatával (témavezetői dr. Pap Levente 
és dr. Mihály Vilma-Irén), őt követte 
a második, szintén OTDK-jelöléssel 
a szekció egyetlen elsőéves hallga-
tója, Coadă Claudia-Roxana (New 
clothes, old habits. Recreating Persephone’s, 
Hades’ and Demeter’s characters in Meg 
Cabot’s Abandon trilogy; témavezetői 
dr. Pap Levente és dr. Mihály Vilma-
Irén), a dobogó harmadik helyén pe-
dig Egyed Tamás harmadéves hall-
gató állt, aki szintén OTDK-jelölést 
nyert (témavezetői dr. Pap Levente 
és dr. Mihály Vilma-Irén). Külön-
díjasok, ugyanúgy OTDK-jelöléssel 
Sánta Delinke és Baliga Norbert 
(mindkettő témavezetője dr. Tapodi 
Zsuzsanna-Mónika). A Nyelvészet 
és Bölcsészet szekció esetében első 
helyezettet nem hirdettek, de má-
sodik hellyel Egyed Péter OTDK-
jelöléssel büszkélkedhet Ron Padgett, 
a pillanat költője – magyar fordításban 

című munkájával (témavezetője dr. 
Ajtony Zsuzsanna-Ildikó). Marton 
Andrea (A nyelvi szorongás jelensége és 
megnyilvánulása bilingvis környezetben,
témavezetője dr. Dégi Zsuzsanna) és 
Szőcs Árpád (Bo Burnham magyarul, 
témavezetője dr. Prohászka-Rád 
Boróka) a harmadik helyet érték el. 
Különdíjasként Asztalos Anita sze-
repel a díjazottak listáján (témaveze-
tője dr. Dégi Zsuzsanna volt).

Társadalomtudományok

A szociológia szekció esetében az 
első helyet Szász Zsuzsanna nyer-
te el Barátságok és baráti társaságok a 
csíkpálfalvi fi atalok közösségében című 
dolgozatával (témavezetője dr. Só-
lyom Andrea), a bemutatott anyagért 
OTDK-jelölést is kapott. A máso-
dik helyet Opra Zsófi a-Szende (Haj-
léktalan személyek közösségi és munkaerő-
piaci integrációs folyamatának helyzete 
Sepsiszentgyörgyön a Covid-19 ideje alatt, 
témavezetője dr. Telegdy Balázs), 
míg a harmadikat Bodó Jenő Bertalan 
(Autós magatartás Csíkszentmárton la-
kosai körében, témavezetője dr. Nistor 
Laura), szintén OTDK-jelöléssel 
zárta. A Média és kommunikációtu-
domány szak keretében is felbukkant 
két bátor elsőéves, Székely Helén 
és Marthi Alpár személyében, akik 
Utazás és élménymegosztás 2020-ban
című dolgozatukkal harmadik helyet 
értek el (témavezetőik drd. Gál Tün-
de és dr. Hubbes László-Attila). Má-
sodikként, OTDK-ra való jelöléssel 
Klárik Anna-Helga került (témave-
zetője dr. Székely Kinga-Katalin), 
míg Geréd-Várhelyi Zoltán szintén 
OTDK-jelöléssel az első helyet érte 
el Maszk média. A Covid-19 székelyföldi 
sajtóvisszhangjáról című munkájával 
(témavezetője dr. Sólyom Andrea).

Reáltárgyak szekció

A Gazdasági és Üzleti tudomá-
nyok szekció első díjasa OTDK-

jelöléssel Ferenc Márta (témaveze-
tője dr. Bíró Bíborka Eszter), aki 
dolgozatában a beruházásoknak és 
bérleti konstrukcióknak az ásvány-
víz-palackozó vállalatok pénzügyi 
teljesítményére gyakorolt hatását 
kutatta. Második Ambrus Tekla lett 
(témavezetője dr. Lázár Ede), míg 
a harmadik helyen Şerban Antonia-
Violeta dolgozata végzett (témave-
zetője dr. Bíró Bíborka Eszter); a 
szekció különdíjasa Kelemen Haj-
nalka (témavezetője dr. Oláh-Gál 
Róbert). A Biokémia és Biotechno-
lógia szekcióban ugyancsak szoros 
küzdelem alakult ki az első helyért, 
de mind Lázár Aletta (témavezetői 
dr. Orbán Csongor, drd. Salamon 
Pál), mind László Dalma OTDK-
jelöléssel állt a dobogó tetején (té-
mavezetői dr. Albert Beáta, drd. 
Salamon Pál). Előbbi dolgozata a 
Hősokkfehérjék génexpressziós mintáza-
ta SARS-CoV-2-fertőzötteknél címet 
viseli, míg utóbbié az Ipari léptékben 
hasznosítható enzimek termelésének kor-
szerűsítése autoindukciós eljárást alkal-
mazva. A harmadik helyezett Balog 
Viktória a Problémás rekombináns 
fehérjék előállításának optimalizálása 
hőmérséklet-korlátozott fermentáció 
(TLFB) módszerével című munkájával 
(témavezetői: dr. Orbán Csongor, 
drd. Salamon Pál).

A környezettudomány és kör-
nyezettechnológia szekcióban sem 
alakult másképp: ugyanúgy két első 
helyezettet számolt a szekció: Nagy 
Orsolya (Szentegyháza térségében ta-
lálható ásványvízforrások mikrobiális kö-
zösségeinek vizsgálata; témavezetői dr. 
Máthé István és drd. Márton Zsu-
zsanna) és Bakó Arnold-Tamás (Kis-
település ivóvízhálózatának hidraulikai 
modellezése Epanet 2.0 szoftverben; téma-
vezetője dr. Szilveszter Szabolcs) is 
OTDK-jelölést kaptak. A harmadik 
helyet Gidró Dalma-Katalin foglalta 
el Biodízel előállítása használt sütőolajból
című munkájával (témavezetője dr. 
Szilveszter Szabolcs). 

Hosszas kimaradás után a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
Csíkszeredai Kara újraindítja a Bölöni 
Farkas Sándor Szakkollégiumot, en-
nek keretében vendégelőadásokkal 
ad lehetőséget diákjainak az egye-
temi tanulmányok kiegészítésére. 
Barangolások a social media mar-
ketingvilágában címmel tartott elő-
adást elsőként a Szakkollégiumban 
Sikó-Barabási Gyopár social media 
szakember.

Molnár Mónika

Sikó-Barabási Gyopár volt a 
Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Csíksze-

redai Kara Bölöni Farkas Sándor 
Szakkollégiumának vendége, a 
másfél órás előadáson bárki részt 
vehetett a Google Meet felületén, 
közel 30 érdeklődő csatlakozott. 
Szó esett a reklámkampányokat 
megelőző kutatás fontosságáról, 
ahhoz, hogy a megfelelő célcsopor-
tot a megfelelő közösségi felületen 
tudják megszólítani, elérni. Meg-
tudtuk, hogy ezeket a közösségi 
oldalakat továbbá közösségépítésre, 
márkaismertetésre, a márka értéké-
nek növelésére is lehet használni, de 
akár márkakövetek megtalálására 
vagy adatbázis-építésre is. A szak-
ember kiemelte, habár a közösségi 
oldalakon gyorsan el lehet érni a cél-
közönséget, gyorsan sokat eladni a 
termékből mégsem lehetséges.

Sikó-Barabási Gyopár rávilágí-
tott a koronavírus okozta változá-
sokra a social media világán belül: 
bizonyos felületek, mint az Instagram 
nagyobb népszerűségnek örvendtek 
a világjárvány előtt, míg mások – 
mint a TikTok –, berobbantak a köz-
tudatba, és villámgyorsan elterjedt 
használatuk, nemcsak a tinédzserek, 
de a fi atal felnőttek körében is. To-
vábbá megjelentek a különböző élő 
közvetítések, élő bejelentkezések 
– esetünkben a Meet felületen –, 
webináriumok és podcast-ek.

– Mint látjuk, a legtöbb fent 
felsorolt felület kapcsolattartó plat-
form: az emberiség ezzel próbálta 
a karantén miatt korlátozott társas 
kapcsolatait életben tartani – jegyez-
te meg a szakember.

Sikó-Barabási Gyopár kiemelte, 
hogy a szakma rendkívül dinamiku-
san fejlődik, éppen ezért nem unal-
mas, és az embernek mindig képben 
kell lennie társadalmi eseményekkel. 

Egy social media szakember folya-
matosan lépést kell tartson a válto-
zásokkal, és egy márka megbízottja-
ként azonnal kell reagáljon társadal-
mi problémákra, hiszen így foghatja 
meg legkönnyebben az embereket. 
A Real Time Marketing megismer-
tetése során magyarországi IKEA 
és a Lidl közt lejátszott „húsgolyó 
gate” nevű, Facebookon történt szó-
párbajt emelte ki az előadó, ezzel a 
két vállalat marketing szakemberei 
mondhatni történelmet írtak. A két 
vállalat egymásra reagálva frappáns 
szópárbajba kezdett a „valódi svéd 
ízeket illetően”, ami a közösségife-
lület-használónak nagy kedvtelését 
okozta, illetve következményként 
az IKEA raktáron lévő húsgolyóinak 
egésze elkelt a kampányt követően. 
Jó példája a „dobozon kívüli gondol-
kodásra” az előző, amely tulajdonság 
minden, a szakmában foglalkozó 
ember sajátja kell legyen. Ez a gon-
dolkodásmód teszi lehetővé, hogy a 
közösségi oldalakon gyorsan reagál-
janak, frappánsan és megkapóan akár 
GIF-ekkel, mémekkel, szóviccekkel 
vagy különböző játékokkal, amelyek 
népszerűsítik az adott márkát.

Az előadást követően a résztve-
vők kérdéseire válaszolt az előadó. 
A Sapi Népe kérdésére, miszerint 
a TikTok használható-e egyetemi 
reklámfelületként, elmondta: ha a 
toborzás a cél, akkor ez a közösségi 
oldal valóban lehetőséget ad a po-
tenciális hallgatók megszólítására, 
hisz ők is használták már, mint „to-
borzófelület”. 

Végül az internetes trollok is szó-
ba kerültek.

– Hiába az előre megtervezett 
reklámkampány, rosszindulatú em-
berek mindig is akadnak, és őket 
is megfelelően kell kezelni, hiszen 
egy nagy márka nem hunyhat felet-
tük csak úgy szemet. Ez a reagálás 
pedig gyors és frappáns kell legyen, 
tiszteletben tartva a márka imázsát, 
arculatát. Az internetes rosszaka-
rókra jobb szellemesen, a meglepetés 
erejével reagálni, vagy pedig higgad-
tan és illedelmesen. Talán ezt mind 
magunkkal vihetjük. És ha a social 
media marketingvilágában nem is 
érezzük otthon magunkat, látnunk 
kell, hogy életünk szerves része lett, 
és mi is alakíthatjuk valamennyire 
reakcióinkkal, lájkolásainkkal, kom-
mentjeinkkel – zárta beszélgetésün-
ket Sikó-Barabási Gyopár.
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