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Mellékletünkben az Eszterházy Károly Főiskola tudományos életének kiemelkedő szereplőit, eseményeit,
eredményeit mutatjuk be az olvasóknak.
Főiskolánk hallgatói évek óta kimagasló eredményeket érnek el az Országos Tudományos Diákkonferencia
küzdelmeiben. A mozgalom sikerességéről, a hallgatói tehetséggondozásról és a tudományos tevékenység előnyeiről beszélgettünk Dr. Pap József tudományos rektorhelyettessel.
MK: - Az EKF-en folyó tehetséggondozás egyik
jelentős fokmérői az Országos Tudományos Diákkonferencián elért eredmények.
A tavaszi félév során rendezett döntők statisztikáival mennyire lehetünk elégedettek önmagunkhoz és a többi felsőoktatási intézményhez
képest?
PJ: - 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.
MK: - Mert volt ilyen félelem bárki részéről, hogy megtörheti?
PJ: – Persze, hiszen egy jól bejáratott
rendszer volt az, hogy a négyéves
főiskolai és az ötéves egyetemi
képzésekbe könnyebben beilleszthető volt egy-egy dolgozat
elkészítése. De jelenleg a hároméves BA/Bsc során lehet
az első megmérettetéseken részt venni, és nyilván
nem mindenki megy
tovább mesterképzésekre, csökken azok
létszáma, akik tovább
Fotó: Korsós Viktor

tanulnak. Korábban nagyobb volt a merítési bázis,
amikor még a régi rendszer volt érvényben. Ugyan
az egész országban tartottak ettől a változástól, végül az mindenhol tudtak alkalmazkodni az új körülményekhez.
MK: – Az, hogy az egri főiskolán nem következett be visszaesés, hanem némi előrelépés mutatkozik, köszönhető az anyagi forrásaink bővülésének is?
PJ: – Igen, részben annak is. Több pályázat is segítette a főiskolai tehetséggondozást. Hazai és uniós források felhasználásával sikerült biztosítani a
TDK-tevékenység hátterét, és persze az intézmény
is régóta támogatja ezt a formáját a tehetséggondozásnak. Az extra forrásokat egyebek közt a plusz
programok szervezésére, kutatások támogatására,
segédanyagok beszerzésére és hallgatói ösztöndíjakra is fordíthattuk. Ez utóbbi kapcsán lényeges,
hogy kialakíthattunk egy ösztöndíjrendszert.
De az anyagi oldal mellett nagyon fontos az a
munka, amelyet a Főiskolai Tudományos Bizottság mindenkori munkatársai produkálnak
és mindazok, akik bármilyen szinten
részt vettek és részt vesznek abban,
hogy az Eszterházy Károly Főiskolán
ilyen eredményes tehetséggondozó munka folyjon. Természetes ott
vannak a hallgatók is, akik mindig
mutatnak némi hajlandóságot
a tudományos tevékenységek
iránt.
MK: – A TDK-zók mentorálása, a tehetségek felkarolása és ösztönzése egy
kidolgozott
koncepció
alapján működik, vagy
a tanár-diák kapcsolatok
kialakulása,
egymás ösztönzése
megy magától?
PJ: – Igazából ennek
van már egy olyan

PJ: – Erre való a tehetségműhely. Ezt a jelleget kezdtük el most erősíteni, hogy valóban egymást is inspirálva dolgozzanak. Nálam ez úgy működik, ha van
például 4-5 TDK-zóm, velük vannak egyéni konzultációim, de vannak közös programok is, ahol módszertani kérdések, kutatási problémák is előkerülnek. Mindenki, aki dolgozik két-három hallgatóval,
fontos, hogy csoportban is együtt tudjanak működni. Nyilvánvaló, hogy a különböző tudományterü-

Fotó: Korsós Viktor

szelleme, mint amit említett, hogy az egymásra találás bizonyos szinten megy magától is. Aki ebbe a
mozgalomba bekapcsolódik, az bizonyos hagyományokat magáévá fog enni. Ez nem úgy működik,
hogy az ember levesz a polcról egy könyvet, egy
előre megírt szabályzatot, és elolvassa, hogy mit is
kell ilyenkor csinálni. Nyilvánvalóan a bekapcsolódó oktatók is a legtöbb esetben TDK-zó hallgatóként kezdték, majd témavezetőként folytatják és
talán lesz belőlük tanszéki elnök, majd így
tovább. Ebben a mozgalomba mi, oktatók
is beletanulunk, átvesszük az elődeinktől a
hagyományokat. Ehhez persze hozzárakjuk
az innovatív gondolatainkat, és ez a kettő
tud kiválóan együtt működni.
MK: – Az a hallgató, aki például most érkezett szeptemberben, és már néhány
óra után elkezdett érdeklődni egy olyan
téma iránt, amellyel foglalkozna, hogyan
találhat rá egy mentortanárra, miként illeszkedhet be ebbe a mozgalomba?
PJ: – Mint a rendszert korábban irányító és
ebben a mozgalomban jelen pillanatban is
részt vevő ember, azt kell hogy mondjam,
hogy mindenhol más és más módszerekkel
karolják fel az intézményünkbe járó tehetségeket.
De az biztos, hogy már az első pillanatban meg kell
fogni a hallgatót. El kell kezdeni felé eljuttatni az információkat, és nem is csak a Tudományos Diákköri
Tevékenységről, hanem a tudományos munkáról,
a nem kötelező, de ilyen jellegű tevékenységről.
Előbb vagy utóbb a tanórák és a tanórán kívüli időszakok azok, amelyek az embert kiválasszák. Tehetséget fel lehet fedezni, de hiába látom valakiben a
lehetőséget, ha ő ezt másként gondolja. A diák és
a tanár között létrejön egy olyan interakció, amely
természetesen kétoldalú. Mindig azt szoktam mondani, ha engem megkeresnek TDK-ügyben, csak akkor utasítok vissza hallgatót, ha nem én vagyok az ő
témájának megfelelő szakembere.
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.
MK: – Az érthető, hogy a tanár és mentoráltja
között ilyenkor kialakul egy szorosabb viszonya,
de a fiatal kutatók számára is vannak olyan közös pontok, ahol egymást inspirálják, saját tapasztalataikat megosszák?

leteken kutató hallgatókat nem kell feltétlenül egy
asztalhoz ültetni, de akiknek a területük azonos
vagy érintkezik, őket azét is hasznos összefogni,
mert ezután ebből baráti kapcsolatok születhetnek,
közösséggé kovácsolódnak. Erre számos példát láttam már.
Büszkék lehetünk az eredményeinkre
A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 16 szekciójában az Eszterházy Károly
Főiskolát összesen 160 hallgató képviselte
ugyanennyi pályamunkával. Voltak, akik több
pályamunkát készítettek, és akadtak olyanok is,
akik együtt adták elő kutatási munkájukat. Az
OTDK-versenyen intézményünk 12 szekcióban
volt érintett. A benevezett pályamunkákból 45öt tartott érdemesnek a zsűri díjazásra: 7 első,
14 második és13 harmadik helyezést értek el a
hallgatóink lett, míg 11-en különdíjasok lettek.
MK: – Azok kedvéért, akik még nem kezdtek
bele ilyen jellegű kutatásokba, említsünk né
hány előnyt, amely egy TDK-dolgozat elkészítéséből származhat!
PJ: – Az egyik legfontosabb előnye a BA/Bscrendszerben az, hogy a szakdolgozati téma is lehet
egy TDK-munka alapja. A mostani szabályok szerint,
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ha valaki ír egy nagyon jó szakdolgozatot, azt lehet
TDK-munkaként is szerepeltetni. Ez egy igen komoly lehetőség. De nagyon fontos, hogy a hallgató
elindulhat egy olyan tudományos életpályán, amely
egyik következménye lehet a felsőoktatásban való
oktatás, kutatásban való részvétel is. A kutatók, oktatók jelentős része egy TDK-munka során talált rá
arra a témára, amelyet évekkel később is vizsgál.
Ha valaki ebben a pályában gondolkodik, vagy legalábbis nem zárja ki maga előtt ezt a lehetőséget,

ehhez a legjobb út a tehetséggondozáson keresztül
vezet. Én is úgy vagyok ezzel, hogy az a kutatási terület, amelyet folytatok napjainkig, az egy egyetemi
szemináriumi témából fejlődött ki, majd lett belőle
TDK- és szakdolgozat, aztán doktori és habilitációs
munka.
MK: – Egy sikeres TDK-szereplés a további tanulmányok során jelenthet előnyöket?
PJ: – A további tanulmányok során jelenthet plusz
pontot. Például a mesterképzéseknél a helyezések
már extra pontokat érnek, és a doktori iskoláknál is
figyelembe veszik a tudományos előélet ezen formáját.
MK: – Az Eszterházy Károly Főiskola hallgatóinak eredményei az OTDK-n mennyire jelentősek
a többi felsőoktatási intézményhez viszonyítva?

PJ: – Van egy olyan szabály, hogy egy alszekcióban
a szereplő hallgatók egyharmadának lehet díjat
adni. Nálunk idén a részt vevőknek gyakorlatilag
egyharmada kapott díjat. Ez egy rendkívül magas
százalékos arány. Mindenképp az országos élvonalba tartozunk, az öt nagy egyetem teljesítményével
vetekszik az egriek eredménye, ha az arányokat
nézzük. Nyilvánvaló, hogy a hallgatók száma nálunk alacsonyabb, hiszen jóval kisebb a merítési
lehetőség. De százalékos arányban mindenhol ott
vagyunk a képző intézmények csúcsán.
MK: – Az Eszterházy Károly Főiskola hallgatóinak eredményei az OTDK-n mennyire
jelentősek a többi felsőoktatási intézményhez viszonyítva?
PJ: – Van egy olyan szabály, hogy egy
alszekcióban a szereplő hallgatók egyharmadának lehet díjat adni. Nálunk idén a részt
vevőknek gyakorlatilag egyharmada kapott
díjat. Ez egy rendkívül magas százalékos arány.
Mindenképp az országos élvonalba tartozunk,
az öt nagy egyetem teljesítményével vetekszik
az egriek eredménye, ha az arányokat nézzük.
Nyilvánvaló, hogy a hallgatók száma nálunk
alacsonyabb, hiszen jóval kisebb a merítési
lehetőség. De százalékos arányban mindenhol ott
vagyunk a képző intézmények csúcsán.
MK: – A főiskolai tehetséggondozás egyik kiemelt terepe a Kepes György Szakkollégium.
PJ: – Igen, a szakkollégium alapküldetése, hogy az
oda kiválasztott hallgatókat segítse a kutatásaikban, hiszen a szakkollégistáknak kötelező is a TDKmunka elkészítése. Tagozati rendszerben működnek, tudományos programokat is szerveznek. Ők
egy tudományos életközösségként is definiálhatók,
együtt élnek és alapcéljuk a tudomány minél magasabb szintű művelése. Úgy látom, hogy a főiskolán
a Kepes György Szakkollégium ezeknek a céloknak
megfelel, ebbe az irányba lépeget előre, és ez az,
ami motiválja az oda bekerülő hallgatókat évek óta.
Magyar Krisztián

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

