
Két első helyezéssel és egy különdíj-
jal tértek haza a Sapientia – EMTE-t 
képviselő hallgatók az idei, immár 
35. alkalommal megszervezett Or-
szágos Tudományos Diákköri Konfe-
renciáról (OTDK). Több eseményhez 
hasonlóan az OTDK is átköltözött a 
digitális térbe. A rendezvényen ösz-
szesen 16 szekcióban mutatták be a 
hallgatók tudományos kutatási ered-
ményeiket. 

Bagoly Anabella

Az OTDK-n való részvétel 
kizárólagos feltétele, hogy 
a Kari Tudományos Di-

ákköri Konferencián a hallgatónak 
OTDK-jelölést kell szereznie. Az 
egyes tudományterületek szekciói 
eltérő időpontban, gyakran akár 
párhuzamos zajlottak. A Sapientia – 
EMTE Csíkszeredai Karának hall-
gatói szép számban képviseltették 
magukat a rangos eseményen, négy 
tudományterületen belül 8 különbö-
ző szekcióban versenyeztek.

Az Országos Tudományos 
Diákköri Konferencia kiváló le-
hetőséget biztosít a résztvevők 
számára saját tudásuk és kutatási 
eredményeik relevanciájának fel-
mérésére, lehetővé teszi kapcso-
lati hálójuk bővítését határon túli 
hallgatókkal és a szakmák kép-
viselőivel, és nem utolsósorban 
előadói készségeik fejlesztését is 
szolgálja.

Több más rendezvénnyel 
egyetemben idén az OTDK is 
online keretek között zajlott. A 
társadalomtudományi szekciók 
tekintetében elmondható, hogy 
ez a változás pozitívan hatott a je-
lentkezők számát tekintve, mint-
egy harminc százalékkal többen 
jelentkeztek az idei tudományos 
versenyre, és elenyésző azok szá-
ma, akik jelentkezés után mégsem 
mutatták be munkájukat. Termé-
szetesen a fi zikai találkozásból 

származó élményt a szervezők 
legnagyobb igyekezetük ellenére 
sem tudták pótolni, de a tudatos, 
szakszerű szervezés következté-
ben egy színvonalas, szórakoztató 
eseményt tudhatunk magunk mö-
gött. A három-, esetenként négy-
napos rendezvénysorozat a dél-
előtti órákban kezdődött és kora 
délutánig tartott.

A gondos szervezők fi gyelmet 
fordítottak a szórakoztatásra is, 
ugyanis szakemberek előadásait 
hallgathatták a diákok, tanárok, 
de akár a külsős érdeklődők is a 
tagozatok közti szünetekben, il-
letve az esti órákban. Annak érde-
kében, hogy a hagyományos ren-
dezvény hangulatát idézze az ese-
mény, a nyitó- és zárókonferencián 
a szervezők köszöntői és a fogadó 
intézmények vezetőinek beszé-
dei hangzottak el. Az ünnepé-
lyes megnyitóval mintegy keretet 
alkotva igyekeztek a szervezők 
izgalmassá, emelkedett hangvéte-
lűvé tenni az eredményhirdetést 
is, ennek érdekében szintén élő 
közvetítés és vetítés formájában 
olvasták fel a helyezettek és kü-
löndíjasok neveit.

Egyetemünk képviseletében 
bemutatták tudományos eredmé-
nyeiket a hallgatók társadalom tu-
do mányi, közgazdaságtudomá nyi, 
műszaki tudományi, hu mán tu do má-
nyi, tanulás- és tanítás módszertani 
szekciókban egyaránt. A társada-
lomtudományi szekciók média és 
kommunikációtudomány tagoza-
tainak három csoportjában szere-
peltek csíkszeredai sapientiások: 
Korodi Szidónia, Ábrahám Zita 
(egyetemünk volt kommunikáció 
és PR szakos hallgatója), illetve 
Bagoly Anabella, aki tagozati első 
helyezettként végzett. A társada-
lomtudományi szekció szociológia 
tagozatában Firtelmeister Mária, 
valamint Geréd-Várhelyi Zoltán 

és Szász Zsuzsanna páros képvisel-
te az egyetemet, humántudományi 
területen Nagy Kinga és Barabás 
Andrea Zsófi a versenyeztek angol 
irodalom szekcióban. A különdíjat 
nyert Lőrincz Annamária mikro- 
és makrogazdaságtan tagozatban 
a közgazdaságtudományi szekció 
résztvevője volt Ferenc Mártához és 
Mihok Szidóniához hasonlóan, akik 
döntéselmélet és gazdaság-pszi-
chológia, valamint döntéselmélet és 
játékelmélet tagozatokon belül ver-
senyeztek. A műszakitudományok 
szakterületén Kovács Károly mu-
tatta be tudományos dolgozatát, 
akinek kutatása az Ivóvízellátás és 
szennyvízkezelés témakörébe il-
leszkedett. Asztalos Anita tanulás- 
és tanításmódszertani – tudástech-
nológiai szekcióban adott elő. Élel-
miszerbiztonsági tagozaton több 
hallgató is részt vett, akik párokban 
mutatták be közösen végzett kutatá-
saikat: Putnoki Noémi és Erdő Kin-
ga, valamint Nagy Blanka és Szász 
Zsuzsanna párosok képviselték a 
Sapientiát a mérnökitudományok 
szakterületéről. A 35. Országos 
Tudományos Diákköri Konferen-
ciával párhuzamosan zajlott a hu-
szonnegyedik Agrártudományi 
Erdélyi Tudományos Diákköri 
Konferencia, ahol Héjja Melinda 
első helyezést ért el agrártudo-
mányi tagozaton. Ferencz Ágota 
szintén ott volt az idei ETDK-n. 
A különböző szekcióknak más-
más egyetemek adtak virtuális 
otthont. Az OTDK esemé-
nyének otthont adó egyetemek 
városai: Budapest, Debrecen, 
Győr, Sopron, Szeged, Miskolc, 
Nyíregyháza, illetve Kolozsvár. 
Az ETDK-t a Sapientia Maros-
vásárhelyi Kara szervezte. Fon-
tos kiemelni a felkészítő tanárok 
szerepét, akik kitartó segítsége 
nélkül nem készülhettek volna el 
a tudományos dolgozatok.

A Sapientia Podcastjének negyedik ré-
szében a nyelvvizsgákat boncolgatták. 
Ezeken a kompetenciavizsgákon felmé-
rik az egyes diákok jártasságát az adott 
nyelvben. A negyedik podcastben dr. 
Mihály Vilma Irén és dr. Dégi Zsuzsanna 
egyetemi adjunktusok adnak hasznos 
tippeket a nyelvvizsgákról. Megkere-
sésünkre dr. Dégi Zsuzsanna beszélt a 
fontosabb tudnivalókról.

Biró Vivien

Kétféle nyelvvizsgát szer-
veznek az egyetemen: van 
egy belső, sapientiás nyelv-

vizsga, a LinguaSap, amelynek sza-
bályzatát, követelményrendszerét a 
LinguaSap nyelvvizsgabizottság dol-
gozta ki. Ez helyi vizsga, olyan érte-
lemben, hogy elsősorban a Sapienti-
án való államvizsgára jelentkezéshez, 
illetve továbbtanuláshoz használható 
fel, és olyan más egyetem ismeri csak 
el, amelyikkel erre vonatkozó egyez-
ményünk van. A másik lehetőség az 
ECL nyelvvizsga, ez nemzetközi, 
más egyetemeken is elfogadják.
– Az eddigi tapasztalatok alapján 
az olvasásértés szokott legjobban 
menni a hallgatóknak, és a speaking 
a legnehezebben – hívta fel fi gyelmet 
dr. Dégi Zsuzsanna.

A speaking esetében nem is a hi-
bákat emelte ki, hanem hogy ebben 
az esetben „hallgatni nem arany”, 
mert a szóbelin beszélni kell. Elég 
sokan nem mernek megszólalni, ne-
héz beszéd közben előhívni az ide-
gen szavakat, fi gyelni a nyelvhelyes-
ségre, a kiejtésre. Sok-sok gyakorlást 
igényel a nyelvtanulás. Komplex tu-
dást, különböző készségek elsajátítá-

sát jelenti. Van általános felkészülés 
is, amelyet az évek során összegyűj-
tött tudás, tapasztalat ad, de szükség 
van vizsgaspecifi kus tudásra is – ér-
demes megszerezni a letenni kívánt 
nyelvvizsga mintatesztjeit, és azokat 
begyakorolni – tette hozzá. 
– Nem hiszem, hogy a tanárnak fel-
készítés során lennének nehézségei 
– esetleg talán a hallgatók, nyelv-
vizsgára készülők önbizalmának és 
bátorságának kialakítása vagy fejlesz-
tése ilyen. A legnagyobb kihívás szá-
momra, hogy mindegyik készséget 
fejleszteni kell, a beszédkészséget, 
íráskészséget, de akármilyen köny-
nyűnek is tűnik, az olvasáskészséggel 
is foglalkozni kell, például, hogyan 
haladjunk a szövegek olvasásával, 
hogyan fogjunk neki egy-egy feladat 
megoldásának – mondta az oktató.

A felkészülésben a diáknak van 
a legnagyobb szerepe, ő kell értse, ő 
kell begyakorolja és használja a nyel-
vet. Ebben a felkészülési formában 
nem a mennyiség, hanem a rend-
szeres gyakorlás a kulcs: ha napi 15 
perc is, de az mindennap meglegyen. 
Nyilván ez attól is függ, hogy meny-
nyi idővel vizsga előtt látunk hozzá a 
felkészülésnek, és mi az a nyelvi alap, 
amelyről indulunk.

– Érdemes olyan dolgokkal ösz-
szekötni a nyelvtanulást, amiket 
amúgy is szeretünk. Ha szeretünk 
sorozatot nézni, nézzük angolul, ha 
szeretünk főzni, olvassunk angol re-
cepteket, vagy nézzünk főzőműsoro-
kat angol nyelven, így remélhetőleg 
nem nyűgnek és pluszfeladatnak fog-
juk fel – adott néhány hasznos tippet 
dr. Dégi Zsuzsanna.
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Te magad légy a változás, amit a világban látni szeretnél – vallotta Mahatma 
Gandhi. E gondolatát én is előszeretettel használom, amikor környezettudatosságról, 
környezetvédelemről beszélek. És éppen ennek a gondolatnak a szellemiségében születtek 
a Sapiophile környezettudatos videók is. Ezekben a videókban nemcsak hasznos taná-
csokat és tippeket adunk a környezettudatos mindennapokhoz, hanem mi magunk is 
műveljük és kipróbáljuk a környezettudatos létet. Hiszem, hogy a környezettudatos 
cselekedeteinknek egyrészt nevelő hatása van, másfelől pedig piacformálóan is hat, hi-
szen minden megvásárolt/nem megvásárolt termék vagy szolgáltatás üzenet a gyár-
tónak és szolgáltatónak. A környezettudatos Sapiophile-sorozat hosszú utat járt be, 
a környezetbarát öltözködéstől a vegyszermentes takarításon át a zero waste – nulla 
szemét – életmódig. A hulladékmentesség kihívás után a szelektív hulladékunk útját is 
követtük, valamint foglalkoztunk az élelmiszerpazarlás kérdésével is. Ezekből a vide-
ókhoz köthető kihívásokból én is sokat tanulok, és igyekszem a lehető legtöbb praktikát 
átültetni a mindennapokba. A legfontosabbnak a tudatos vásárlói magatartást tartom, 
amely során lehet csökkenteni az életvitelünk környezeti hatását. Bevásárlásaim so-
rán igyekszek tudatosan cselekedni, bevásárlólistát használok és kerülöm az impulzív 
vásárlást. Ez egyrészt környezettudatos, másrészt pedig pénztárcabarát is. Vásárlá-
saim során a helyi és a szezonális termékeket részesítem előnyben a hosszú utat meg-
tett importárukkal szemben. Ugyanakkor odafi gyelek a csomagolóanyagra is, lehetőleg 
csomagolásmentesen vásárolok, erre a legjobb lehetőség a termelői és zöldségpiacon van. 
Ha nem tudok csomagolásmentesen vásárolni, akkor a csomagolóanyag felhasználha-
tóságát mérlegelem. Vásárláskor a termék egész életciklusára is kell gondolni, hiszen 
nem mindegy, hogy milyen erőforrásokat használtak fel az előállításához, mi történik 
vele, ha használhatatlanná válik, hová kerül, és hogyan ártalmatlanítják. Tehát csak 
azt vegyük meg, amire tényleg szükségünk van. Részletes tippekért nézzétek meg a 
Sapiophile Föld napjára összeállított videóit. 
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