
  

 

TDK beszámoló 

Nem gondoltam volna, hogy Én valaha is részt fogok venni Tudományos Diákköri 

Konferencián. Valahogy sosem fordult meg a fejemben, tanárnőm invitálásának köszönhetően 

mégis belevágtam, amit nem bántam meg. Félelemmel töltött el a digitális térben történő 

megvalósítás, hogy az előadásom zökkenőmentesen tudjam megtartani.  

A TDK-ra történő jelentkezés feltételei, jelentkezési lap kitöltése, absztrakt tartalmi 

követelményei nagyon korrekt, érthető módon kerültek feltüntetésre a PTE honlapján. A 

jelentkezést követően nagyon gyors válasz érkezett a részvétel visszaigazolása tekintetében. A 

szervezők folyamatosan tájékoztattak a TDK zökkenőmentes lebonyolításának minden 

részletéről. Kétség nem maradt bennem, csak izgalom. A TDK részvételt közvetlenül megelőző 

főpróba, nagyon sokat segített, ki is próbálhattam a készített PowerPoint bemutatómat. 

Izgalommal készülhettem az előadásomra, az időkeret, ami kissé megijesztett, a 10 percben 

történő összefoglalás frusztrált kissé.   

A rendezvény napján a megnyitó lényegre törő és érthető volt, a köszöntők szavai bátorítást és 

elismerést nyújtottak az előadás megtartásához. Az adott szekcióba történő bejelentkezés 

zökkenőmentesen zajlott, ahol szintén megnyugtató szavakat és mosolygós bizottsági tagokat 

láthattam, ami az izgalmat némileg csökkentette. Az előadások személyesebbé tételéhez, 

mindenki használt webkamerát, ami nagy mértékben javította az előadás színvonalát. Hiszen a 

beszédhez arc is társult, láthattam gesztusokat, mimikát- szerintem ezáltal hitelesebbé vált az 

előadó. Szekciómban hallott előadások témái között több olyan is volt, mely nagyon érdekes és 

aktuális témát dolgozott fel, a hallott ismertekből profitálni tudtam. Az időkorlátot mindenki 

tudta tartani, az előadást követő vita (amelytől a legjobban tartottam) szinte beszélgetésbe 

torkollott. Az aktuális témával kapcsolatban, nagyon jó ötletnek tartottam, hogy a hallgatóság 

is kérdezhetett a témámmal kapcsolatban, amelyből következtetéseket tudtam levonni a témám 

aktualitásáról, érthetőségéről. Nagy örömömre szolgált, hogy egy ilyen neves rendezvényen 

nem csak, mint hallgató, hanem előadóként is megmutathattam – megmérethettem magam, 

melyből rengeteget profitáltam.   

A TDK eredményhirdetésén nagyon sok volt a résztvevő és hosszasan hallgattuk a sok 

díjazottját, jutalmazottját. Ennek a rendezvénynek az online térben történő megtartása rengeteg 

embernek a fáradtságos munkája, kitartása révén valósulhatott meg, köszönet a munkájukért!  

Köszönöm, hogy részese lehettem e színvonalas Tudományos Diákköri Konferenciának!  

Kovács Orsolya, egészségügyi szaktanár MsC II. év 

 

 

                                                               


