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Egészségtudományi Szekció 

2017 áprilisában került megrendezésre Pécsett az Országos Tudományos Diákköri Konferencia 

Orvos és Egészségtudományi szekció tagozatainak ülései. Mint minden tagozatra, így a 

Fizioterápia tagozatra is a Kari Tudományos Diákköri Konferencián helyezést elérő, 

kiemelkedő kutatómunkát elvégző hallgatók nevezhettek. Megtiszteltetésnek vettem, hogy 

képviselhettem a Pécsi Tudományegyetemet ebben a tagozatban és megmérettethetem magam 

és kutatásunkat szakmai körökben. Kiváló szakemberek és leendő szakemberek előadását 

hallgathattam végig és gazdagodhattam új ismeretekkel, illetve előttük adhattam elő a 

kutatásunkat. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia, mint rendezvénysorozat, több 

mint hat évtizedes múltra visszatekintő konferenciák sorozatát foglalja magában. Megítélésem 

szerint a konferencia rendkívül magas színvonalú tudományos esemény, mely lehetőséget nyújt 

tehetséges alkotó fiatalok bemutatkozására tudományos körökben, illetve lehetővé teszi a 

szakma legkiválóbb képviselőivel történő személyes találkozást. Tudományos jellegén túl 

fontosnak tartom társasági és kulturális vonatkozásait is, hiszen kiváló lehetőséget biztosít az 

egyetemek hallgatói számára szakmai és „civil” kapcsolatok kialakítására. Az Országos 

Tudományos Diákköri Konferencia Orvos és Egészségtudományi szekciójának köszönhetően 

lehetőségem volt betekintést nyerni a fizioterápia, mint gyakorlati szakma tudományos 

világába, részese lehettem egy konferenciának, ahol a kutatások ismertetésén túl számos 

társasági rendezvényen vehettem részt szakmai körökben, temérdek élményt átélve, rengeteg 

értékes emberrel megismerkedve. Azon túl, hogy a konferencia, mint esemény mennyi új 

ismeretet, élményt és lehetőséget adott számomra, jelentősen hozzájárult szakmai képzettségem 

és személyiségem fejlődéséhez. A kutatómunkához szükséges mérések és vizsgálatok 

elvégzésének köszönhetően rengeteg tapasztalatot szereztem az egészségügy működésével 

kapcsolatban, valamint testközelből érzékelhettem azt. A konferenciára történő felkészülés teret 

nyitott a kutatómunkám kiterjesztéséhez, továbbá késztetést jelentett számos releváns 

szakirodalom felkutatására. A kutatómunka és a számos szakirodalom átnézése elősegítette 

szakmai kompetenciám fejlődését, ezen túl lehetővé tette, hogy munkám során a betegeim 

problémáit komplexebben átlátva tudjam vizsgálni és kezelni a trivialitásokon túl. Egy-egy 

felmerülő szakmai kérdést és problémakört kézenfekvőbben tudok megközelíteni a 

konferenciának köszönhetően. Az előadásra történő felkészülés hatására habitusom és előadói 

készségem szuggesztívebb és magabiztosabb lett, amit hivatásomon belül a betegeimmel 

történő kommunikációban, az egészségügyi teamben betöltött szerepemben és magánéletemben 

is jelentősen tudok kamatoztatni. Vizsgálatunknak köszönhetően úgy érzem, hozzájárulhattam 

a szakma fejlődéséhez, ami további ismeretek szerzésére és kutatói feladatok elvégzésére 

ösztönöz. Összességében elmondhatom, hogy az Országos Tudományos Diákköri 

Konferenciának számtalan pozitívumát érzem a mai napig, melyek közül számomra 

legkiemelendőbb a szakmai társadalom elismerése és ennek eszmei értéke. 

 

Tardi Péter (Fizioterápia tagozat) 


