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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Tudományos Diákkör - hungarikum az európai felsőoktatásban
A szegedi megnyitó ünnepséggel március 25-én megkezdődött és április 26-ig tart a
hazai felsőoktatási tehetséggondozás legnagyobb seregszemléje, sorrendben a XXXI.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia, amelyen több mint 5800 fiatal
tudósjelölt mutatkozik be 16 tudományterületi szekcióban. A rendezvényeknek hét
város - köztük Debrecen - felsőoktatási intézménye ad otthont. A legkiválóbb diákok,
valamint a legeredményesebb munkát végző témavezető tanárok ebben az évben is
elnyerhetik az Országos Tudományos Diákköri Tanács Pro Scientia Aranyérmét,
illetve Mestertanár Aranyérmét. A Debreceni Egyetem a humán szekciót látja
vendégül április 3-5-e között.
Az immár 60 éves múltra visszatekintő tudományos diákköri mozgalom máig hungarikumnak
számít az európai felsőoktatásban. A diákköri tevékenység egy folyamatos, mester-tanítvány
műhelymunkán alapuló kapcsolat, aminek az országos konferencián való részvétel a csúcspontja. A
kötelező tananyagon túl önszorgalomból, saját kutatási tevékenységként végzett munka egyre népszerűbb
a hallgatók körében, hiszen amióta a doktori képzés visszakerült az egyetemi autonómia hatáskörébe
egyik legfontosabb eleme a doktori felvételinek az OTDK-n való eredményes részvétel.
A humán tudományi szekcióban 518 dolgozatot neveztek 22 felsőoktatási intézményből (köztük 5
határon túli). Időközben lezárult az előzetes írásbeli véleményezés, amely alapján a hallgatók
jogosultságot szereztek a szóbeli bemutatásra. Összesen 60 pont érhető így el, viszont az a dolgozat,
amely a két bírálótól nem kap együttesen 35 pontot, nem vehet részt a szóbeli bemutatáson.
A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karáról az idei konferenciákra összesen 120 hallgató
dolgozata jutott el, ebből 75 a humán szekcióban szerepel majd.
- Az utolsó három Tudományos Diákkör Konferencia eredményei alapján készült egy eredményességi
mutató, amely a magyarországi felsőoktatási intézmények összesen 175 karának teljesítményét pontozva
rangsort állít fel. A legjobbak, a kiemelkedő minősítésű 9 kar között szerepel a Debreceni Egyetem
Bölcsészettudományi Kara is. A rendezés joga természetesen az egyetem iránti bizalmat mutatja, egy kar
számára mindenképpen megtisztelő, ugyanakkor rendkívül felelősségteljes, kényes munka, hiszen
hallgatóként nem könnyű elfogadni a nem minden esetben pozitív bírálatokat, értékeléseket - mondta a
rendezvény fő szervezője Pete László, a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke, aki egykor maga is
OTDK-érmet szerzett.
A Debreceni Egyetem ebben az évben a humán szekció rendezési jogát nyerte el, a vendégek
száma megközelíti a 800-at (130 fő zsűri, 450 hallgató, 110 kísérő), ebből a határon túlról érkezők száma
eléri a 80-at.

