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A kiemelkedő tehetségű hallgatóknak és azoknak a középiskolás diákoknak szólt TDK
programunk, akik elkötelezettek a kötelezően előírt tananyag elsajátításán túlmutató
tevékenységek felé. Csoportos foglalkozások keretében a hallgatókat érzékenyítjük a
tudományos diákköri tevékenységre, célzott támogatást nyújtunk a témaválasztásukhoz,
kutatásuk tervezéséhez. Célunk a bevont hallgatók és tanulók mentorálása, munkáik
publikálásának támogatása, konferenciákon való részvételük szakmai felkészítése.
Felkészítő kurzusunkat 2019. decemberében tartottuk Nyíregyházán, karunkon. Témáink:
bevezetés a tudományos diákköri tevékenységbe, TDK történetének és működésének
bemutatása, TDK a DE-EK-n, kutatási programok bemutatása, témaválasztási orientálás,
mentorkeresés. 2020. február 28-án volt a helyi TDK konferenciánk és egy szakmai előadás
kötetlen beszélgetéssel egybekötve. A helyi (DE-EK) és meghívott (határon túli) TDK-s
hallgatók előadásai tudományterületi szekciókban történt. Ekkor rendeztük meg tudományos,
szakmai attitűdök kibontakozását segítő workshopunkat is, mely a helyi és meghívott előadók
további együttműködési lehetőségeinek megvitatásáról szólt. Tevékenységeink az
ismeretszerzés, kapcsolatépítés, közösségi összetartozás erősödés, motiváció, tudományos
munka iránti érzékenyítés volt. A résztvevők bemutatkozása, TDK és egyéb tudományos,
tehetséggondozó műhelyek bemutatása, együttműködési lehetőségek megvitatása a határon túli
intézmények képviselőivel voltak központi tevékenységeink. Sajnos a járványügyi helyzet
miatt május helyett a kötetbemutatónkat 2020 novemberben tartottuk meg, online formában.
Tizenegy hallgató egy lektorált tanulmánykötetben - melyben helyet kaptak a programba
bevont partnerek hallgatói, kettő középiskolai tanuló illetve a TDK konferencia zsűri által
javasolt pályamunkák - publikálta tanulmányát, a szerzők bemutathatták tudományos
eredményeiket, erősítették az írott tudományos művek megírásával kapcsolatos készségeiket,
képességeiket és tapasztalataikat. Átélhették a kutatók egyik legfőbb motivációs élményét, a jól
végzett és szakértő által elfogadott tudományos munka megjelenését, kézzelfogható kötet
formájában. Ezzel növeltük az érintettek motivációját és pozitív mintát adtunk a többi
hallgatónak. A februári workshop alapján a témák továbbgondolása, kutatási tématerületek
véglegesítése, kutatási tervek előkészítése 2020 decemberben történt meg.
A járványügyi veszélyhelyzet miatt módosítani kellett bizonyos programelemeket.
Vállalásunkat maradéktalanul megvalósítottuk, ha nem is az eredeti időpontban, később online
formában. A partnerszervezetekkel – Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, helyi
középfokú oktatási intézmények - való együttműködésünk produktív volt a program teljes
időszakában.

