Áprilisi tudományos mellékletünk hasábjain karonkénti bontásban mutatjuk be az Eszterházy Károly Főiskolán folyó tehetséggondozó munkát. Különös hangsúlyt fektettünk az Országos Tudományos Diákköri
Konferenciához (OTDK) kapcsolódó tevékenységük prezentálására, hiszen a fiatal kutatók épp’ lapzártánkkor versengenek az országos helyezésekért. Az idei OTDK részletes eredményeit és a várható egri sikereket
a következő számunkban közöljük, most a felkészülésről számolnak be a tehetséggondozásban kiemelkedő szerepet vállaló oktatók.

Bölcsészettudományi Kar
(Ballabás Dániel)
A Bölcsészettudományi Kar a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia két szekciójában
érdekelt. Az Eszterházy Károly Főiskola ad otthont a
Művészeti és Művészettudományi Szekciónak, míg
a Humán Tudományi Szekciót a Debreceni Egyetemen rendezik meg.
A 2012 őszén lezajlott intézményi házi TDK-konferencia, majd a dolgozatok illetve a művészeti alkotások és műleírások elkészítése után a pályamunkák
előzetes bírálaton vettek részt, az opponensek által
magas színvonalúnak ítélt dolgozatokat pedig bemutathatják az országos konferencián. A Humán
Tudományi Szekcióban a következő tagozatokban
vesznek részt az EKF-es hallgatók és oktatók: dráma
és színház (1 hallgató), magyar irodalom (2 hallgató
és 1 zsűritag), összehasonlító irodalomtudomány (1
hallgató), angol nyelvű irodalom és kultúra (2 hallgató és 1 zsűritag), angol nyelvészet (1 zsűritag),
művészettörténet (1 hallgató), történelem (8 hallgató és 1 zsűritag). A Művészeti és Művészettudományi Szekcióban a vizuális művészetek teréről 36

hallgató és 10 zsűritag, míg az ének-zene tagozatokban 1 hallgató és 4 zsűritag képviseli a főiskolát.
Az előző, XXX. Jubileumi OTDK Egerben megrendezett Humán Tudományi Szekciójába 15 pályamunkával neveztek hallgatóink és 2 első, 3 második,
valamint 2 harmadik helyezést szereztek. A Művészeti és Művészettudományi Szekcióban 34 művészeti alkotás mutattak be. Itt 2 első, 2 második és 5
harmadik helyezés született. Reméljük, hogy az idei
OTDK-n is hasonlóan szép eredményeknek örülhetünk majd!

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

(Dr. Dobó Marianna)

Hallgatóink változatos témakörökben kidolgozott
TDK-munkákkal különböző szekciókban indulnak
az idei OTDK-n. A tudományos kutatómunkák elkészítésében minden lehetséges módon igyekeztünk
versenyzőinknek segítséget nyújtani. A házi fordulót követő hónapokban rendszeresen szerveztünk
összejöveteleket, ahol a hallgatók hasznos stilisztikai, retorikai tanácsokat kaphattak a prezentációk
elkészítéséhez, az előadások megtartásához. A GTK a Politológia
Tanszék koordinálásával NTP-s pályázatot nyert az előző félévben,
amelynek segítségével egyhetes
táborban készülhettek hallgatók
az OTDK-ra.
Hallgatóink az országos megmérettetésen számos esetben értek
már el második és harmadik helyezést, szereztek különdíjakat, a
GTI műhelyében három esetben
első hely megszerzésére is volt
példa.
Az OTDK-n résztvevő hallgatóink
munkái jelentős aktualitással bíró
kérdéseket érintenek. Ez az esemény nemcsak azt teszi lehetővé,
hogy munkájukkal országos szin-

ten is bemutatkozhassanak, hanem egyben fontos
mérföldkővé is válhat pályafutásuk szempontjából.
Érdekes, hogy hallgatóink a kutatási témáik felhasználhatósága és hasznosíthatósága miatt többször
kaptak állásajánlatot nemzetközi szervezettől, kormányzati szervektől az OTDK helyszínén is, néha a
zsűri egy tagjától, néha a padsorokban ülő intézményvezetőtől, szakpolitikustól.

Fotók: Zele Tímea, a képek illusztrációk

A témavezetők által folytatott egyéni felkészítés
mindig téma-specifikusan történik. Mivel a TDKtevékenységben résztvevő hallgatók az átlagnál
is erősebben kötődnek az adott tanszékhez, ezért
az ő egyéb problémáikról is többet tudunk, így a
számukra ezen problémák kezelése kapcsán is nagyobb segítséget nyújthatunk.
Pályázat útján hallgatóinkat TDK-ösztöndíjban is
tudtuk részesíteni, amely komoly anyagi támogatást jelentett számukra.
Az intézményi konferencián az első három hely
valamelyikét megszerző hallgatók az anyagi elismerést egyrészt a főiskola központi keretéből, másrészt alapítványi, egyesületi támogatásokból kapják
(Gazdaságtudományi Intézet TDK-s hallgatói a Humántőke Alapítványából, míg a Politológia Tanszék
hallgatói az Agria Universitas Egyesülettől). Ennek
összege 5-10.000 Ft. E mellett minden hallgató a
Humán Tőke alapítványból további 5-8.000 Ft anyagi támogatást kap a költségeik megtérítésére. További anyagi támogatásban részesülnek az OTDK-ra
továbbjutó hallgatók a főiskola által koordinált pályázatok kapcsán elnyert forrásokból.
Tekintettel arra, hogy az OTDK-n az ország nagy
egyetemeivel és a budapesti főiskolákkal vidéki főiskolaként versenyzünk, ezért a fenti eredményeket
nagyra értékeljük. A jövőben ezt a színvonalat mindenképpen szeretnénk tartani, illetve emelni!

Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar

(Dr. Hadnagy József)

A Tanárképzési és Tudástechnológiai Karon négy
műhelyben folyik a tudományos tevékenység iránt
érdeklődők szakmai segítése: Egri Fiatal Filmkészítők Stúdiója – Illés György Emlékére Tehetségműhely, Ifjú Kulturális Szakemberek a Tudományért
Tehetségműhely, Somos Lajos Tehetségműhely,

Szociálpedagógia – Társadalomlélektani Tehetségműhely.
A kar tanszékeihez kapcsolódó műhelyeket az adott
tanszék TDK-felelőse fogja össze és koordinálja, s a
munkába bekapcsolódnak a tanszék oktatói is. A
rendszeres találkozások, a közös gondolkodások,
forráselemzések igazi műhelyhangulatot teremtenek, ahol a hallgatók megtalálják a kutatásuk fókuszát, kidolgozzák a kutatás eszközét, és szakmai beszélgetések során elemzik kutatási eredményeiket.
A tanár-diák kapcsolat más aspektusa tárulkozik fel
a résztvevők előtt, ami motiválja mindkét felet a közös munkára, amelynek végső produktuma a TDKdolgozat. A hallgatók fejlesztik előadókészségüket
is, hiszen csak úgy juthatnak tovább az országos
versenyre, ha a házi TDK-fordulón bemutatják dolgozatukat, és a szakmai zsűri előtt számot adnak
arról, hogyan tudnak az adott kutatási témáról szakszerűen referálni. Ennek az összetett szakmai te-

vékenységnek eredményeként már több országos
első hellyel és különdíjjal büszkélkedhet a kar, és
most áprilisban újabb országos versenyen adhatnak
számot hallgatóink tudásukról. Kiemelt jelentőségű
az idei verseny, hiszen az EKF ad otthont – egyebek
közt – a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és
Könyvtártudományi szekciónak is. Harminchat hallgatónk szerzett jogosultságot arra, hogy a jelzett
szekcióban szóban is bemutathassa a dolgozatát,
miután két független opponens már értékelte írásbeli munkáját. Ez a szám igen magas, s az előzetes
pontszámok is kiváló eredményeket sejtetnek.
Jelen pillanatban is folyik a felkészülés, hiszen a
mostani forduló során a hallgatóknak nem írásban,
hanem – elsősorban – élőszóban kell helytállniuk.
Így a műhelyfoglalkozásokon előadások bemutatásával és különböző helyzetgyakorlatokkal segítjük
az ifjú tudósjelölteket a felkészülésben.
Természetesen fontos annak megemlítése is, hogy
a kutatás és a tudományos tevékenység iránt elkötelezetett hallgatóinknak a szakmai segítség mellett
fontos támogatást jelentett egy Európai Uniós pályázat keretein belül megvalósult ösztöndíj jellegű
juttatás, valamint a Főiskolai Tudományos Bizottság
által biztosított ösztöndíjpályázat is.
Reméljük, hogy az OTDK egri szekciójának versenye
után sok szép sikerről számolhatunk be! Hallgatóinknak sok sikert kívánunk, s minden résztvevőnek,
oktatónak, hallgatónak, köszönjük a közös munkát!

Természettudományi Kar
(Dr. Dávid Árpád)
A Természettudományi Karról a 2013. évi Országos
Tudományos Diákköri Konferencián 37 fő vesz részt.
Ők 36 pályamunkát mutatnak be.
Szekciónkénti megoszlásuk a következő:
Agrártudományi Szekció: 1 fő
Biológia Szekció: 4 fő
Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció: 11
fő
Informatika Tudományi Szekció: 2 fő (szerzőpáros)
Kémiai és Vegyipari Szekció: 7 fő

Tanulás- és Tanításmódszertani, Tudástechnológiai
Szekció: 2 fő
Testnevelés- és Sporttudományi Szekció: 10 fő
A tudományos diákköri kutatásokat folytató hallgatók félévenként pályázatot nyújthattak be kutatásaik támogatására, amelynek anyagi részét Európai
Uniós pályzat biztosította.
A témavezetők megismertették a kezdő kutatókat a
tudományos munka alapjaival, módszereivel. Ennek
során megtanulták a szakirodalom feldolgozását, a
terepi gyűjtések különböző módozatait, a gyűjtött
anyag laboratóriumi feldolgozásának fogásait, s be
lettek avatva a tudományos művek írásának rejtelmeibe is.
Az országos döntőbe jutott hallgatókkal személyre
szabott felkészülési tervet szoktunk kidolgozni a
Természettudományi Karon. Heti egy-két alkalommal beszélgetünk a dolgozatról, az esetleges új
szakirodalmakról, a tudományos eredmények bemutatásának módszereiről.
Az országos döntőbe jutott hallgatókkal szemben
elvárásunk a következő: szereplésük során közelítsék meg képességeik felső határát. Az arra érdemeseket pedig biztatjuk a kutatásaik folytatására,
és arra, hogy eredményeiket más konferenciákon is
bemutassák, publikálják.
Az előző három országos tudományos konferenciához hasonlóan a az összes benevezett hallgató hozzávetőlegesen 25 százaléka a idén is a Természettudományi Karról kerül ki.

A melléklet a Tudományos eredmények disszeminációja
az Eszterházy Károly Főiskolán című
TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV-2012-0050 pályázat
keretein belül készült.

