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Kiss József vagyok a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központjának immáron 

III. éves Képalkotó Diagnosztika szakos hallgatója. 

Már els éves hallgatóként elhatároztam, hogy rész kívánok venni az Egészségtudományi Kar tudományos életében, 

ezért amint tanulmányaim harmadik szemeszterében lehet ségem nyílt rá, konzulensem vezetésével megkezdtem 

kutatásomat a sugárterápia területén. Kutatásunk során szerzett új ismereteimet, valamint kutatásunk eredményeit 

els  ízben a 2019-ben, Zalaegerszegen megrendezésre került Kari Tudományos Diákköri Konferencián volt 

lehet ségem prezentálni. Els  TDK-n való részvételem során, hallgatótársaimtól, valamint a zs ri tagjaitól, a 

szakmai ismeretek mellett olyan el adói tapasztalatokat szereztem, melyeket a kés bbi konferenciákon, illetve 

szereplések alkalmával is hasznosítani tudtam. Els  TDK-n való részvételemet követ en rengeteg új ismerettel, 

pozitív élményekkel, valamint egy különdíjjal lehettem gazdagabb.  A Tudományos Diákkör tagjaként és a TDK-n 

való részvételemnek köszönhet en további lehet ségek nyíltak meg el ttem, hiszen ösztöndíj pályázatok mellett az 

egyes szakmai szervetekhez (lsd. Kari Szakkollégium) való jelentkezés során is el nnyel indulhattam. 

 Ezt követ en a 2020-ban Online konferencia formájában megrendezésre került TDK-n már az el  év 

tapasztalatival b vülve sikerült második helyezést és a Magyar Radiográfusok Egyesületének különdíját elnyernem, 

melyekkel a következ  tanévben lehet ségem nyílik további konferenciákon való részvételre. Az idei online 

konferencia szintén, a tavalyihoz képest eltér , de ugyan olyan hasznos tapasztalatokkal gazdagított. Hiszen az 

online közegben való prezentálás az eddigiekben kevéssé használt készségek használatát igényli, mely készségek 

az online kommunikáció elterjedésével egyre fontosabbá válnak. Úgy vélem a kés bbiekben mind a tovább tanulást, 

mind pedig a munkaer piacon való elhelyezkedést megkönnyítheti a Tudományos Diákköri Konferenciákon való 

szereplés, az ott elért eredmények.  

A Tudományos Diákköri Tagság, illetve a TDK-n való részvétel olyan szakmai tapasztalatokat, siker élményeket, 

ösztöndíjakat, el nyöket biztosíthat a tudományos munka iránt érdekl  hallgatóknak, melyek okán bátran 

buzdítom Hallgatótársaimat a Tudományos Diákköri Konferenciákon való részvételre. 


