
 

 

Projekt megvalósításának tapasztalatai 
 

XXIV. Kari Tudományos Diákköri Konferencia 
 

Mint minden évben 1995. óta, idén is megrendezésre került a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi 
Karán (PTE-ETK) a nagy múltra visszatekint  Kari Tudományos Diákköri Konferencia (TDK), melynek minden 
évben  a  Kar  más-más  képzési  központja  ad  ideiglenesen  otthont.  2018.  május  4-5.  között  a  PTE-ETK  
Szombathelyi képzési központja volt a XXIV. Tudományos Diákköri Konferencia, továbbá a konferencia 
résztvev inek vendéglátója. Az egészségtudományi szekciót tekintve, a PTE-ETK büszkélkedhet az ország egyik, 
ha nem a legnagyobb és min ségében is kifogástalan diákköri konferenciájával. Idén az elmúlt évekhez 
hasonlóan rengeteg hallgató nyújtotta be jelentkezését a konferencián való részvételre, végül több mint 140 
kiválóan felkészült hallgató csillogtathatta meg felkészültségét saját kutatási területén szakmailag releváns 
bizottságok el tt. 
 Hallgatóként is már több Tudományos Diákköri Konferencián vettem részt, illetve ezt követ en sem lankadt 
lelkesedésem és érdekl désem a konferencialátogatás tekintetében, számos rendezvényen vettem részt 
el adóként. Idén el ször nem el adóként készülhettem, hanem „a mikrofon túl oldaláról” a Fizioterápia szekció 
zs ri bizottságában kaptam helyet, amit rendkívül nagy megtiszteltetésnek éltem meg. Meglehet sen 
tanulságos volt más szemszögb l végig nézni ezen rendkívüli esemény el készületeit és lefolyását. A 
rendezvény két napja zökken mentesen, sallangmentesen zajlott le. Az esemény egészére jellemz  szakmaiság 
magával ragadó volt, mind a hallgatók, mind az oktatók számára, továbbá ténylegesen a hallgatók által végzett 
munka került el térbe. A zs rizés folyamatában a pártatlanság teljes mértékben megvalósult. A Szombathelyi 
képzési központ dolgozói emberfeletti munkájának köszönhet en minden jelenlév  számos élménnyel 
gazdagodott, értékes szakmai és érdekes szabadid s programokat, valamint igényes és min ségi étkezést 
biztosítottak mindenki számára. Összességében Szombathely remek házigazdának bizonyult, a képzési központ 
összes dolgozójának köszönettel tartozunk, hogy lehet vé tették számunkra 2018-ban, hogy részesei legyünk 
egy ilyen magas színvonalú konferenciának. Magasra tették a lécet, ezzel nagy feladat elé állítva a következ  
években Tudományos Diákköri Konferenciát rendez  képzési központokat. 
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A rendezvény részben az Emberi Er források Minisztériumának tehetségprogramja, a XXIV. Kari TDK Konferencia - 
PTE ETK 2018. cím , NTP-HHTDK-17-0032 kódszámú projekt támogatásával valósult meg. 


