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Sorozatunkban az Eszterházy Károly Főiskola tudományos életének kiemelkedő szereplőit, eseményeit
mutatjuk be az olvasóknak.
Május-júniusi duplaszámunk tudományos mellékletében a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) EKF-es eredményeiről számolunk be. A kiváló egri teljesítmények mellett az OTDK idei érdekessége intézményünk számára az volt, hogy három országos szekció küzdelmeit is az Eszterházy Károly
Főiskola rendezhette.
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Sok év munkája van az újabb
eredmények mögött
Az egri tudományos diákköri munka eredményességét az is jelzi, hogy az Országos Tudományos
Diákköri Tanács három szekció megrendezésére is
az Eszterházy Károly Főiskolát bízta meg. „Ez óriási
megtiszteltetés volt intézményünk számára, de hatalmas munkát is jelentett a szervezés szempontjából” – jegyezte meg dr. Bíró Melinda. Áprilisban a
Természettudományi Karon rendezték meg a Kémai
és Vegyipari Szekció, míg a Bölcsészettudományi
Karon a Művészeti és Művészettudományi Szekció
országos küzdelmei, a Pedagógiai, Pszichológiai,
Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció megmérettetései pedig főiskolánk Tanárképzési és Tudástechnológiai Karán voltak. A három szekció fiatal
kutatói április 2-a és 6-a között „szállták meg” Egert,
a művészhallgatók közül közel négyszáz, a másik
két szekcióban pedig mintegy ötszáz diák versengett a helyezésekért a hazai felsőoktatási tehetséggondozás legnagyobb seregszemléjén.

Az ország legjobb ifjú
művészei Egerben
Az OTDK keretében hatodszor megrendezett Országos Művészeti Diákköri Konferencia felpezsdítette
Eger kulturális életét, hiszen több kiállítóhelyen is
a fiatal művészek munkáit láthatta a közönség. Az
országos felsőoktatási verseny művészeti és művészettudományi szekciójába kilenc magyarországi
és egy határon túli város 18 intézményéből jöttek
a tehetségek. A művészetet és művészetközvetítést tanuló hallgatók a képzőművészet, a zene, a
művészetelmélet területén 32 szekcióban mérték
össze tudásukat kiállítások, zenei bemutatók, tudományos előadások formájában. A munkákat neves
művészek és elméleti szakemberek - művészeti felsőoktatási intézmények oktatói - bírálták el.
F. Balogh Erzsébet, az Eszterházy Károly Főiskola
Vizuális Művészeti Tanszékének docense, a program egyik szervezője is méltatta lapunknak az eseményt. „Életemben először szerveztem ilyet. Ez egy
gigantikus méretű feladat volt” – jegyezte meg,
majd hozzátette: tavaly 300 alatt volt a pályamunkák száma, 2013-ban, Egerben 373 pályamunkát
kellett elbírálni. „
Az idei OMDK-n is számos helyezést értek el az egri
hallgatók, a három győztes pályamunka egyikét
benyújtó Rumi Zsófia Kata így mesélt az alkotásáról: „igazából ez egy kísérleti munka volt. Olyan
szkennelt képeket készítettem, amelyekbe semmilyen digitális utómunkát nem végeztem. Három
nagy print lett a végeredménye, ezek közül az egyik
önarckép elemeket is tartalmaz.” A képi ábrázolás
szakos hallgató szerint sokan nem tudják, milyen
óriási erőfeszítések vannak egy ilyen rendezvény
megszervezésében, amely több tanszék segítségével valósulhatott meg. „Az előkészületekben és a
program lebonyolításában nagyon sok hallgató vett
részt. Én önkéntes és versenyző is voltam egyben” –
jegyezte meg.
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A Vizuális Művészeti Tanszék vezetője, Erőss István
szerint az Egerben kiállított, illetve előadott 373 mű
a művésszé válás folyamatának pillanatfelvétele,
egyszersmind látleletet egy generáció kreativitásáról, gondolkodásmódjáról, világlátásáról. A tanszékvezető kiemelte még, hogy a Művészeti Diákköri
Konferencián részt vevő diákok iskolájuk legtehetségesebb hallgatói.

Tapasztalatszerzés
és ismerkedés
Az OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és
Könyvtártudományi Szekció során 264 pályaművet
hallgattak meg – tudatta dr. Verók Attila tudományos dékánhelyettes, a szervezőbizottság elnöke,
majd megjegyezte: összesen 88 helyezést tudott kiosztani a zsűri, a négy tudománytörténeti alszekció
28 tagozatában, ebből 12 elismerés egri hallgató
kezébe került.
„A szervezés már másfél évvel ezelőtt elkezdődött
a szálláshelyek lefoglalásával, ugyanis ennyi embert nem egyszerű Egerben elszállásolni, pláne úgy,
hogy a három szekció megmérettetései nagyjából
egy időpontban voltak. Ez ezernél több ember mozgósítását jelentette. Az OTDK, azt hiszem, a hallgatók számára elsősorban a tapasztalatszerzésről szól,
majd az ismerkedésről” – mesélte dr. Verók Attila. „Itt
egy olyan komoly, tudományos minőségű rendezvényről van szó, ahol a hallgatók kicsit fesztelenebb
formában kipróbálhatják magukat. Itt minden értük
van, és még nem a nagybetűs életben kell megmé-

rettetniük, hanem egy „inkubátorban” vannak, ahol
mindenki csak velük foglalkozik, és próbálják arra
rábírni őket, hogy merjenek kutatásokba fogni, önállóan véleményt megfogalmazni. Azt hiszem, hogy
minden olyan kompetenciát megmozgat az OTDK,
amelyre egyébként az embernek a mindennapok
során is szüksége van, csak itt mindezt egy kicsit
koncentráltabban kell megtenni.”
Szerencsére a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció egri küzdelmei sem
múltak el EKF-es győzelmek nélkül.
A három első helyezett közül a harmadéves andragógia szakos Tűzkő Lili
így kommentálta a sikerét: „amikor a
zsűri elmondta, hogy ki lett a különdíjas, akkor már nem is számítottam
arra, hogy helyezést fogok elérni. Különleges témával indultam, mert a
Facebookot vizsgáltam a fiatal egyetemisták és főiskolások körében, az Eszterházy Károly Főiskolán és a veszprémi
Pannon Egyetemen kutattam egy éven
keresztül. Az eredmények megdöbbentőek voltak, hiszen kiderült, hogy
kultúraközvetítő hatása is van a közösségi oldalnak,
valamint különböző veszélyforrásokra hívtam fel a
figyelmet, hogy mennyire nem tudatos felhasználói a fiatalok a Facebooknak, illetve, hogy mennyire
befolyásolja az életüket. Mivel hallgatói képviselője
is voltam a rendezvénynek, már több hete dolgoztunk. A végére már nagyon elfáradtam és nagyon izgultam. Jó volt itthon versenyezni, hogy nem kellet
elutazni más városba” – mesélte.

Együttműködés és
rivalizálás egy terepen
A konferencia az együttműködésről szól, a verseny az egymással való rivalizálásról – ezt már dr.
Jedlovszky Pál egyetemi tanár, a Kémiai és Vegyipari
Szekció ügyvezető elnöke mondta lapunknak. Az
értékelés menetéről szólva kifejtette, hogy a díjakat
tagozatonként ítélik oda a legjobbaknak, a tagozatok gyakorlatilag lefedik a kémia területeit. A zsűri
az előadás szakmai tartalmán túl értékelte a szemléltető eszközök használatát, valamint azt is, hogy
milyen a hallgató vitakészsége, ugyanis a legtöbb
esetben a tízperces szakmai előadást egy ötperces
vita követett, amely során a zsűrinek fel kellett mér-

nie, hogy mennyire van képben a saját munkáját
illetően a hallgató.
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Különös felelősség van az egri főiskola vállán, hiszen a fiatal tehetségek felkutatása és gondozása
az egész társadalom számára fontos. Ezért is igazán
értékes az újabb remek EKF-es szereplés a XXXI.
Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Az
eredmény pedig, miszerint 45 EKF-es pályamű kapott valamilyen díjat, ismét a legnagyobb egyetemek teljesítményével vetekszik.
Farkas Anett – Juhász Henrietta

Az egri sikerek számokban
Szekció

Benevezett
pályamunka

I. hely

II. hely

III. hely

Különdíj

Összes
díj

3

4

1

3

Agrártudományi Szekció

1

Biológia Szekció

4

Fizika, Földtudományok és
Matematika Szekció

11

Humán Tudományi Szekció

23

Informatika Tudományi Szekció

1

Kémiai és Vegyipari Szekció

7

1

1

Közgazdaságtudományi Szekció

7

1

1

Művészeti és Művészettudományi
Szekció

42

3

7

2

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció

37

3

5

4

Tanulás- és Tanításmódszertani –
Tudástechnológiai Szekció

7

1

Társadalomtudományi Szekció

10

Testnevelés- és Sporttudományi
Szekció

10

Összesen:

160

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