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Online TudOmányOs diákköri kOnferencia

Színvonalas vetélkedő
Tegnap zárult a sapientia – emTe 
csíkszeredai karán megszerve
zett 17. Tudományos diákköri 
konferencia (Tdk), valamint a 
23. agrártudományi erdélyi Tu
dományos konferencia (eTdk), 
a hat szekcióban összesen har
minchat dolgozatot mutattak be. 
az online térben megrendezett 
tudományos vetélkedő zökkenő
mentesen zajlott, nagy érdeklő
dés övezte. egyes szekciókban 
hatvan-hetven fős nézettséget 
jegyeztek, a vetélkedő minő
ségét a bemutatott dolgozatok 
színvonala is emelte.

Vlaicu Lajos 
vlaicu.lajos@hargitanepe.ro 

A Sapientia – EMTE Csík-
szeredai Kara tegnap bo-
nyolította le a 17. Tudo-

mányos Diákköri Konferenciát, 
illetve a 23. Agrártudományi Er-
délyi Tudományos Diákköri Kon-
ferenciát. Annak ellenére, hogy 
online térben zajlott, és így eltért 
a hagyományostól, a teljes napon 
át tartó rendezvény nagyon sok 
érdeklődőt vonzott.

A TDK főszervezője, dr. Máthé 
István egyetemi adjunktus elmond-
ta, az online szervezést és lebonyo-
lítást leszámítva, minden eljárást a 
korábbiakhoz hasonlóan kezeltek.

Az esemény megnyitója dél-
előtt a hagyományos vendég-
előadással kezdődött. Idén dr. 
habil. Berényi László, a Miskolci 
Egyetem docense beszélt a hallga-
tóságnak a számítógépes munka-
végzés egyes egészségi hatásairól. 
Már a plenáris előadást is rendkí-
vüli figyelem övezte, körülbelül 
hetven-nyolcvan fő kapcsolódott 
be az élő közvetítésbe – hívta fel 
a figyelmet dr. Máthé István fő-
szervező.

Rövid szünet után elkezdőd-
tek a szekcióülések. Voltak olyan 
szekciók, mint például a Humán-
tudományi szekció, amelyekben a 
dolgozatok bemutatását akár hat-
vanan-hetvenen is követték, ami 
rendkívüli érdeklődésről tanúsko-
dik. A magas nézettségi mutatók 
eléréséhez talán az is közrejátszott, 
hogy sok tanár az órák helyett di-
ákjaival közösen csatlakozott és 
követte a vetélkedőt.

Az online esemény menet-
rendjét folyamatosan frissítették az 
egyetem honlapján, így külsősök is 
könnyen bekapcsolódhattak a nyil-
vános vetélkedő követésébe. A kora 
esti eredményhirdetést megelőzően 
az egyes szekciók zsűritagjai zárt 
körben hozták meg döntésüket.

Az eredményhirdetést meg-
előzően dr. Székedi Levente egye-

temi adjunktust kérdeztük arról, 
hogy miként vélekedik az idei, 
igencsak különlegesnek bizonyult 
online TDK-ról.

A Társadalomtudományok 
szekció vendég zsűritagjának a 
beszámolójából kiderült, hogy a 
Sapientia – EMTE Csíkszeredai 
Kara nagyon színvonalas TDK-t 
szervezett.

– A Társadalomtudományok 
szekció vendég zsűritagjaként, 
nagy örömmel jelenthetem ki, 
hogy a nehéz körülmények el-
lenére is kiemelkedő dolgoza-
tokat hallhattunk az előadók 
részéről. Szekciónkban a hat 
előzetesen benyújtott dolgo-
zatból csupán négyet tudtak 
bemutatni, az ötödik objektív 
okok miatt elmaradt, viszont a 
dolgozatok színvonalát az is bi-

zonyítja, hogy a négy dolgozat 
közül három jelölést kapott az 
Országos Diákköri Konferenci-
ára (OTDK). Annak ellenére, 
hogy a TDK-t mindig tavasszal 
rendezik, az őszi, a halasztás da-

cára színvonalban és szervezés-
ben sem maradt el a tavaszitól 
– zárta mondandóját a Partiumi 
Keresztény Egyetemről érkezett 
vendég, dr. Székedi Levente 
egyetemi adjunktus.

Nagy érdeklődés övezte az online térben zajló konferenciát. Nem virtuális siker 

A díjazottak és témavezetőik szekciónként

A vetélkedőn részt vevők legjobb dolgozatai egyben Országos 
Tudományos diákköri jelölést is kaptak, ráadásul az idén minden 
résztvevő és zsűritag ajándékban részesül.
A Tanulás- és Tanításmódszertani szekció első három helyezettje: 
Asztalos Anita (témavezető tanára dr. Dégi Zsuzsanna), ők egyben 
jelölést szereztek az OTDK-ra; második helyezett Keresztes Bar-
bara (témavezetője dr. Tódor Imre), a harmadik helyezett Lőrincz 
Annamária (szintén dr. Tódor Imre volt a felkészítő tanára).
A Humántudományok szekció különdíjasai Egyed Péter (témave-
zető tanárai dr. Pap Levente és dr. Mihály Vilma-Irén), és Vlaicu 
Lajos (témavezető dr. Mihály Vilma-Irén), harmadik helyezett Bali- 
ga Norbert (témavezető dr. Tapodi Zsuzsanna-Mónika); második 
helyezést ért el Barabás Andrea-Zsófia (témavezetője dr. Pieldner 
Judit), illetve első helyezett Nagy Kinga (témavezetője dr. Mihály 
Vilma-Irén); az első és második helyezettek dolgozatai jelölést 
kaptak az OTDK-ra.
A Társadalomtudományok szekció dobogósai és egyben OTDK 
jelöltjei: harmadik helyezett Korodi Szidónia (tanára dr. Nistor 
Laura), második helyezettek Szász Zsuzsanna és Geréd-Várhelyi 
Zoltán (konzulens tanárjuk dr. Bálint Blanka); a szekció nyertese 
pedig Bagoly Annabella (témavezetője dr. Biró Zoltán).
A Környezettudomány és Biotechnológia Szekció különdíjasa Ba-
log Viktória (felkészítői dr. Szilveszter Szabolcs és drd. Salamon 
Pál), harmadik helyezett Bodor Imre-Zsolt (tanárai dr. Máthé Ist-
ván, Dott.ssa Silvia Crognale), második helyezett Jakab Krisztina 
(témavezetője dr. Tonk Szende-Ágnes), illetve az első helyezett 
Szép Evelin (témavezetői dr. Albert Beáta, drd. Salamon Pál).
A Gazdaságtudományok szekció első három helyezettje Lőrincz 
Annamária (témavezetője dr. Makó Zoltán), ők egyben jelölést is 
szereztek az Országos Diákköri Konferenciára, Kozomos Emőke 
(témavezető dr. György Otília), valamint Szabó Szilvia (tanára dr. 
Madaras Szilárd).
Az Agrártudományi szekció különdíjazottja Varga Csaba (téma-
vezetője dr. Csiszér Levente), harmadik helyezettje Ferencz István 
(felkészítője dr. Csiszér Levente), második helyezettek Szabó Zsu-
zsanna és Nagy Blanka (témavezetők dr. György Éva és dr. Laslo 
Éva), illetve György Barna-Csaba (témavezető Bandi Attila). 

szOrgalOm, kiTarTás, mOTiváció

Ferber-ösztöndíj négy hallgatónak
az eastern michigan university 
tanára, ferber miklós, a sa pi
entia – emTe megalapításától 
kezdve ösztöndíjjal támogatja 
az egyetem tehetségeit. egy 
hallgató csak egyetlen alkalom
mal részesülhet az ösztöndíjban 
a képzés ideje alatt. idén a 3200 
lej értékű összeget négy diák
nak sikerült elnyernie előző évi 
kiemelkedő tevékenységéért.

Bagoly Annabella

Négy különböző tudo-
mányterület eredményes 
művelői a hallgatók. A 

humántudományok tanszékről a 
nyertes Imre Izabella, a gazdaság-

tudományok területéről Pozsony 
Szabolcsot díjazták, a mérnöki 

képzés hallgatói közül Salamon 
Brigittát választották, míg a társa-
dalomtudományi tanszék Ferber-
ösztöndíjasa Horváth Réka lett.

Az ösztöndíj nyertesei közül 
Imre Izabella és Pozsony Szabolcs 
számolt be terveikről. Mivel az 
ösztöndíj elnyerésére nem a hall-
gatók pályáznak, hanem első éven 
kifejtett tevékenységük elisme-
réseként választották ki őket, így 
mindketten meglepetésüknek ad-
tak hangot.

Imre Izabella elmondta, az 
ösztöndíj valóban ösztönzően 
hat rá: – Számomra ez motiváció, 

hogy ezt a szintet tartani tudjam, 
és továbbra is legyek kitartó a ta-
nulásban.

A kitartás mellett kiemelte 
a szorgalom fontosságát, ami a 
kemény munkával egyetemben 
segíti őt céljai és szakmai sikerei 
elérésében.

Pozsony Szabolcs szerint ab-
ban rejlik egy ösztöndíjas titka, 
hogy gondosan elvégzi a rábízott 
feladatokat.

Mindkét hallgató úgy dön-
tött, hogy félreteszi az elnyert 
összeget, és az egyetemi évek alatt 
használja majd fel. 

Imre Izabella Ferber-ösztöndíjas


