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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Csaknem 150 diák vehette át az 1-2-3. helyezést jelentő oklevelet az Országos
Tudományos Diákkör humán szekciójának 3 napos megmérettetését záró
ünnepségen április 5-én a Debreceni Egyetem Aulájában. A felsőoktatási
intézmények közül az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem és a
Szegedi Tudományegyetem hallgatói érték el a legtöbb helyezést. A legrangosabb
hazai tudományos eseményen két év múlva a Pázmány Péter Katolikus Egyetem látja
vendégül a fiatal bölcsészeket.
Ebben az évben a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara rendezhette április 3-5. között az
OTDK humán szekciójának seregszemléjét, amelyen 42 tagozatban 450 dolgozatot mutatott be a 22
felsőoktatási intézményből érkezett hallgató.
- Az OTDK olyan értékálló sorozat, amely 60 éve folyamatosan működik fokozódó minőséggel, és
amelyen a legjobbak közül is csak a legeslegjobbak vehetnek részt - mondta megnyitójában Páles Zsolt, a
Debreceni Egyetem rektorhelyettese.
- Ez a minőségi munka bizonyítja, hogy a humán tudomány nélkülözhetetlen, mert nélküle nincs
tudomány és nincs oktatáspolitika sem - jelentette ki Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrás
Minisztériumának helyettes államtitkára.
- Az egyetemek minősítésénél nem csak az akadémikusok számát, hanem a tehetséges diákok
teljesítményét is figyelembe kellene venni a jövőben - szorgalmazta Szendrő Péter, az Országos
Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) elnöke.
-A népszerűségi listát változatlanul a történelemtudomány (110 dolgozat), a magyar irodalom (90
dolgozat) és a magyar nyelvészet (65 dolgozat) vezeti, továbbra is meghatározó terület a régészet és a
művészettörténet, egyre nagyobb az érdeklődés a vizuális kultúra iránt, visszaestek azonban a szláv
nyelvek - emelte ki a záróünnepségen Borsodi Csaba. Az OTDT Humán Szakmai Bizottságának elnöke
hangsúlyozta: a jövőben is meg kell őrizni a rendezvény színvonalát, és fenn kell tartani a hallgatók
érdeklődését.
A humán szekció mostani megmérettetésén a legtöbb 1-2-3. helyezést az Eötvös Loránd
Tudományegyetem (163 indulóból 59 helyezett), a Debreceni Egyetem (75 indulóból 25 helyezett) és a
Szegedi Tudományegyetem (67 indulóból 14 helyezett) hallgatói érték el.
A legrangosabb hazai tudományos eseményen két év múlva a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
látja vendégül Piliscsabán a fiatal bölcsészeket.

