
Hét tudományterületen összesen negy-
ven dolgozatot regisztráltak az idei 
Tudományos Diákköri Konferenciára 
(TDK). A legnépesebbnek az irodalom-
tudományi szekció bizonyult kilenc 
bejegyzett kutatással. A tizennyolcadik 
Csíkszeredai Kari TDK online keretek 
között zajlott.

Sapi Népe-összeállítás 

Tegnap a TDK-é volt a fősze-
rep a csíkszeredai egye te-
men. Az online megnyitót 

és a plenáris előadást az egyetem 
közösségi oldalán lehetett fi gye-
lemmel követni. A megnyitó a 
dékáni köszöntővel indult, majd a 
HÖK-elnök, valamint az esemény 
főszervezőjének köszöntőjével zá-
rult. Az egyetem vendégelőadója, 
dr. Bagdy Emőke tartott plenáris 
előadást Teendőink és megtartó erőink 
a pandémia idején címmel. A délelőtti 
üléseken a hallgatók hat szekcióban 
mutatták be tudományos eredmé-
nyeiket, az egyórás ebédszünetet 
követően pedig a délutáni szekció-
ülés, majd az esti eredményhirde-
tés következett, amelyről jövő heti 
lapszámunkban számolunk be.

A tudományok eloszlása

Az előadások irodalomtudo-
mány, nyelvészet és bölcsészet, 
szociológia, kommunikáció és 
médiatudomány, gazdasági és 
üzleti tudományok, biokémia és 
biotechnológia, környezettudo-
mány és környezettechnológia 
szekciókban hangzottak el. A 
közönség minden szekcióban 
változatos témaköröket érin-
tő bemutatókon vehetett részt. 
Az idei konferenciára a hét tu-
dományterületen összesen 40 
dolgozatot regisztráltak. Ebből 
a legnépesebb az irodalomtudo-
mányi szekció volt 9 bejegyzett 
kutatással. 

Nyilatkozatok 

A tegnapi TDK kapcsán a Sapi 
Népe csapata próbált elérni minél 
több érintettet. A TDK szer-
vezése évről évre az egyetemi 
diáktanács fontos feladatai közé 
tartozik. Hajdó Zsombort, a di-
áktanács elnökét Sántha Hanna 
kérdezte. 

– Elsősorban adminisztráci-
ós és kommunikációs feladatokat 
láttunk el, valamint az anyagbe-
szerzésből is kivettük a részün-
ket. Személy szerint pozitív ta-
pasztalatként éltem meg, jó volt 
látni, hogy az új csapat operatívan 
és eredményesen együtt tud dol-
gozni. A vezetőség a szervezés 
során nyitott volt, nem okozott 
problémát a közös munka, part-
nerként tudtunk együtt dolgozni 
– mondta Zsombor.

A Csíkszeredai Hallgatói 
Önkormányzat a jövőben is kive-
szi a részét a TDK szervezésben. 
Megpróbálják kamatoztatni az 
idén szerzett tapasztalataikat an-
nak érdekében, hogy a továbbiak-
ban emelni tudják a rendezvény 
színvonalát.

– Sok sikert és további ered-
ményes munkát kívánunk minden 
egyes résztvevőnek! – zárta nyi-
latkozatát Hajdó Zsombor.

A Tudományos Diákköri Kon-
ferencián, ahogyan lenni szokott, 
az idén is jelentkeztek a végzős 
hallgatók mellett olyanok is, akik 
először vettek részt a rendezvé-
nyen. Coadă Claudia-Roxanát, 
világ- és összehasonlító irodalom 
– angol nyelv és irodalom szakos 
hallgatót kérdeztük első konfe-
renciás élményeiről.

– A témaválasztás volt az 
egyik legkönnyebb mozzanat. A 
görög mitológia és a populáris 
irodalom is régóta foglalkozta-
tott. Maga a gondolat, hogy ezt 
ötvözzem, abban a két hétben 
született meg, amikor bent lehet-
tünk az egyetemen. Hogy mi mo-
tivált a részvételre? Ez egy érde-
kes kérdés – talán az a gondolat, 

hogy kipróbáljam magam valami 
újban. A TDK-ra való felkészü-
lést, ha egyetlen szóban kellene 
összefoglalni, azt mondanám: 
hullámvasút – összegzett Coadă 
Claudia-Roxana. 

A konferencia főszervezője, 
dr. Máthé István egyetemi do-
cens örömét fejezte ki az idei 
eseménnyel kapcsolatban.

– Külön öröm, hogy a Csík-
szeredai Kari Tudományos Di-
ákköri Konferencia immár nagy-
korúvá érett, hiszen idén tizen-
nyolcadik alkalommal tartottuk 
meg, de nem csupán ez jelzi az 
esemény nagykorúságát. Ugyanis 
az idei TDK-n minden eddigi-
nél nagyobb az eseményt követő 
résztvevők aránya – hangsúlyozta 
dr. Máthé István.

A szervezésben a plenáris 
előadás időbeli elcsúszását ered-
ményező technikai problémán 
kívül az egynapos rendezvényen 
nem történt egyéb elakadás.

– A résztvevők számának 
látványos növekedése az on-
line térben rejlő lehetőségek-
nek is köszönhető. Valamint 
annak, hogy minden, a TDK-n 
kiváló eredményt elérő hallga-
tó dolgozata egyben jelölést is 
szerez a Kárpát-medencei ma-
gyar egyetemistákat összefogó 
Országos Diákköri Konferen-
cián való megmérettetésre. Az 
elmúlt években, illetve az idei 
OTDK-n is díjakat kiérdemlő 
hallgatóink ismételten bebizo-
nyították, hogy a Csíkszeredai 
Karon színvonalas kutatásokat 
folytathatnak hallgatóink – zár-
ta beszélgetésünket dr. Máthé 
István.

Kétnapos előadássorozattal készül a 
Sapientia – EMTE Csíkszeredai Kará-
nak Társadalomtudományi Tanszéke. 
Elsősorban a HR szakos hallgatóknak 
szánják a rendezvényt, de a sorozat 
néhány előadása elérhető lesz min-
den érdeklődő számára.

Bagoly Anabella 

M ájus 14-én, pénteken, a 
reggeli órákban kezdődik 
az online rendezvény, dr. 

Telegdy Balázs kari kancellár nyitó-
beszédével. Az esemény szombaton, 
délután ér véget.

A meghívott szakemberek olyan 
témaköröket érintenek előadásaik-
ban, mint a self-branding, a munka-
helyi egészség vagy a marketing-

kommunikáció. Az előadók között 
lesznek dr. Tőkés Gyöngyvér, dr. 
Székely Szilárd, Megyeri Mirtill, 
Arros Orsolya.

A HR szakos hallgatóknak 
zárt körű beszélgetés keretében 
lehetőségük lesz a humánerő-
forrás szakterületén sikeresen 
elhelyezkedett hallgatók közül 
Deák Adéllal, Györfi  Kingával, 
Palău-Tóth Balázzsal és Sebesy 
Tímeával beszélgetni, tapasztala-
taikat, tanácsaikat meghallgatni. 
A szervezők minden érdeklődőt 
szívesen látnak a nyílt körű elő-
adásokon! Bővebb információk a 
Facebook-esemény leírásában ta-
lálhatók – hívta fel a fi gyelmet dr. 
Tőkés Gyöngyvér. 

Az Országos Esettanulmányi Verseny 
döntőjén vettek részt a Sapientia – 
EMTE Csíkszeredai Karának hallgatói. 
Az egyetemet az Enigma nevű csapat 
képviselte. A csapat tagjai: Ladó Nor-
bert, Lőrincz Annamária és Gergely 
Norbert (Alkalmazott közgazdaság-
tan és pénzügy mesterszak, I. év), 
valamint Mihály Noémi (Agrár- és 
élelmiszeripari gazdaság szak, III. 
év) voltak. A felkészüléssel és ered-
ményekkel kapcsolatos kérdésekre 
Mihály Noémi és Gergely Norbert vá-
laszolt.

Biró Vivien

Az esettanulmány témája 
az OTP Bank volt, azt 
elemezték, hogy miként 

lehetne megszólítani új ügyfeleket 
annak ellenére, hogy viszonylag 
magas kamat ellenében nyújtanak 
hitelt. Valamelyest az ügyfelek 
érzelmeit kellett megcélozni. Ez 
a téma azért volt fontos, mert a 
versenyzők betekintést kaphattak 
egy nemzetközi szinten tevékeny-
kedő bank működésébe. 

A versenyre való felkészülés 
a versenyzők számára egy hétvé-
gét vett igénybe. A rákövetkező 
hétfőn kellett prezentálniuk. A 
járványhelyzet alapvetően nem 
befolyásolta a felkészülést. Az 
online térnek köszönhetően a ver-
senyzők mindig tudtak konzultál-
ni, viszont a személyes kapcsolat-
tartás elmaradt. 

Eredmények és tapasztalatok

A sapientiás hallgatók 75 jelent-
kező csapatból bejutottak az első 
12 csapat közé, a középdöntőbe, 
valamint csoportjukban második 
helyet érték el. Ez az eredmény 
nem volt elég a döntőbe jutáshoz. 
Ugyanis mind a négy csapatból 
egy-egy első helyezett került ki, 
és ez a négy csapat mehetett a 
döntőbe.

– Rengeteg tapasztalatot lehet 
szerezni. Csak ajánlani tudjuk az 
alsóbb éveseknek is: amennyiben 
tudnak, vegyenek részt, hiszen a 
versenyhelyzet mellett teljesen 
más szemszögből láthatják meg 
mindazt, amit az egyetem pad-
jaiban tanulnak – osztotta meg 
versennyel kapcsolatos élményeit 
Gergely Norbert. 

Egy ilyen versenyen a zsűri 
által vázolt esetekre kell a lehe-
tő legjobb megoldást találniuk a 
résztvevőknek. Ezek a megoldások 
pénzügyi-gazdasági és marketing-
tervet kell tartalmazzanak. A ver-
seny első fordulójában kaptak egy, 
a MOL Limóhoz kapcsolódó ese-
tet, az ő részükre kellett stratégiát 
kidolgozniuk. Az elődöntőre több 
mint 300 versenyző jelentkezett. 

Személyes élmények 

– Stratégia kidolgozása volt a fel-
adat. A megoldására csupán har-
minc óránk volt. Ez idő alatt kellett 
elkészíteni a prezentációt és kivo-
natot a megoldásunkról. Sajnos a mi 
csapatunk már nem jutott el a dön-
tőig, viszont mindenképpen pozi-
tív élménnyel maradtunk a verseny 
kapcsán, hiszen ez által is renge-
teget tanultunk és tapasztalatokat 
szereztünk. Egy ilyen verseny so-
rán, végighallgatva az ellenfeleket 
is, rengeteget tanulhatunk, mivel 
minden csapat más szemszögből 
közelíti meg az esetet. Mondha-
tom, előzetes felkészülést nem 
igényel ez a verseny, leginkább az 
egyetemen tanultakat és a kreativi-
tásunkat hasznosítjuk. A járványra 
való tekintettel online dolgoztunk 
mi is, a Microsoft Teams alkalma-
záson keresztül. Azt mondhatom, 
hogy nem okozott ez számunkra 
különösebb nehézségeket, viszont 
sajnos mégsem pótolja az online tér 
a személyes kontaktust – számolt 
be lapunknak Mihály Noémi.

A TUDOMÁNY JEGYÉBEN

Nagykorúvá érett a Tudományos 
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Online HR Szakmai Napok 
a Csíkszeredai Karon
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