Beszámoló a NTP-HHTDK-18-0040 sz. TDK (kor)határok nélkül c. projektről
A fenti számú és című pályázat megvalósításával fő célunk a hallgatók tudományos munkára
való érzékenyítése volt. Azokat a hallgatókat céloztuk meg elsődlegesen, akik még nem
kapcsolódtak be a tehetséggondozó programokba karunkon, de érdeklődnek a tudományos
munka iránt. A hallgatók saját kutatási irány megtalálásának segítésével, hazai és nemzetközi
konferencián való megjelenésével és a vizsgálati anyagok lektorált tanulmánykötetben való
publikálásának segítésével biztosítottuk tudományos munkájuk kiteljesedését.
2018 szeptember 26-28 között a tudományos munka iránt érdeklődő hallgatóval együtt
Marosvásárhelyen tudományos konferencián vettünk részt. Felkészítő kurzusunkat 2018
november 15-18 között tartottuk Gávavencsellőn. A kutatótábor szervezésével célzott
érzékenyítő foglalkozásokat tartottunk a TDK iránt érdeklődő hallgatóknak, támogatást
nyújtottunk a témaválasztásban és a kutatások tervezését is segítettük. A foglalkozások
keretében egyénre szabott „útkeresés” történt tapasztalt kutatók és TDK-ás hallgatók
irányításával. A hallgatók visszajelzése szerint óriási szakmai segítséget nyújtottunk a
megfelelő téma kiválasztásában, témavezetők ajánlásával biztos utat kaptak a tudományos
munka megkezdéséhez, követendővé tettük a tudományos pályát. Itt alapoztuk meg, hogy a
programban részt vevő hallgatók becsatlakozzanak a helyi TDK konferenciába, ahol
bemutathatták munkáikat. Novemberben a Sapientia EMTE adjunktusa tartott szakmai
előadást, célja többek közt az ismeretszerzés, kapcsolatépítés, közösségi összetartozás
erősödése volt. 2019 február 14-én egy tudományos, szakmai attitűdök kibontakozását segítő
workshop tartottunk. 15-én volt a helyi TDK konferencia. A konferenciára meghívtunk határon
túli, magyar nyelvű képzésekben TDK-zó hallgatókat, kutatócsoportokat. 2019 március és
június között TDK-zó hallgatóink hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon vettek részt
Debrecenben, Szombathelyen és Marosvásárhelyen. A programba bevont, kiemelkedően
tehetséges, a program futamideje alatt kutatási területükön eredményeket felmutató hallgatókat
hazai és külföldi intézmények által meghirdetett programokba való becsatlakozásával,
előadások bemutatásával segítettük. Ezek a konferencia szereplések lehetőséget adtak arra,
hogy a hallgatók munkájukat az intézmény falain kívül is megmérettessék, új perspektívák
nyíltak számukra, konferencia absztraktok segítségével szélesebb nyilvánosságot nyertek. Tíz
hallgató egy lektorált tanulmánykötetben - melyben helyet kaptak a programba bevont
partnerek hallgatói illetve a TDK konferencia zsűri által javasolt pályamunkák - publikálta
tanulmányát. A „TDK (kor)határok nélkül” című kötet csak a formai követelményeinek
megfelelő, független és tudományterületileg illetékes lektorok által véleményezett és közlésre
elfogadott tanulmányokat tartalmazza. Ebben a hallgatók bemutatták tudományos
eredményeiket, erősítették az írott tudományos művek megírásával kapcsolatos készségeiket,
képességeiket és tapasztalataikat. Tovább növeltük az érintett hallgatók motivációját és pozitív
mintát adtunk a többi hallgatónak. 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.1
Programjainkkal mintákat adtunk, mely a hallgatók számára követendővé teszi a tudományos
pályát.

