A Miskolci Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar
2006-2007. évi tudományos diákköri tevékenysége
2006. november 28-án megrendezésre került – a 2006. évtől kari státuszt elnyert – Egészségügyi
Főiskolai Karunk első kari Tudományos Diákköri Konferenciája.
A konferenciát „Egészségtudományi” szekcióban hirdettük meg a korábbi védőnő szekció helyett,
hiszen a felfutó képzéseink kapcsán már nem csak védőnő, hanem gyógytornász és diagnosztikai
képalkotó hallgatók is bekapcsolódtak a tudományos diákköri munkába. Az előírt határidőre 11
dolgozat került beadásra. Szakonkénti megoszlásban: 6 védőnő, 4 diagnosztikai képalkotó és 1
gyógytornász szakos hallgató pályázott. Az opponensek mindegyik pályamunkát előadásra
javasolták.
A konferencián elhangzott 11 előadás tartalmilag magas színvonalú, az egészségtudomány
sokszínűségét mutató, jól prezentált munkát jelenített meg. Az előadásokat követő – megközelítőleg
100 fős hallgatóság előtti – viták során megmutatkozott a hallgatók magas szintű szakmai
felkészültsége és válaszadó készsége. A konferencián két I. helyezés, hat II. helyezés és három III.
helyezés született.
Az Egészségügyi Főiskolai kar életében a Tudományos Diákköri Konferencia kiemelt esemény,
melyre a szakma széles köre meghívást kap, többek között a kórházak vezetői, a társfőiskolák
vezetői, gyakorlatvezetők és a szakképzési támogatást nyújtó cégek képviselői.
A 2007. április 3-5 között megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára az
Orvostudományi szekció Egészségügyi Főiskolai alszekciójába – a korábbi évek nagyon korlátozott
(főiskolánként maximum két fő hallgató) nevezési számával szemben – karunk idén öt hallgatót
delegálhatott. A 2005. évi intézeti TDK konferenciáról két védőnő hallgatót, a 2006. évi kari TDK
konferenciáról pedig minden szakról a legjobban teljesítő egy hallgatót neveztük. A Budapesten
megrendezett XXVIII. OTDK- n egy III. – Kovács Erika okleveles védőnő – és egy különdíjat –
Makula Zsanett III. évfolyamos gyógytornász – nyertek hallgatóink.
Az OTDK nevezéssel kapcsolatosan felmerült problémánk, hogy a szakdolgozat és az OTDK
pályamunkák egyezőségének tilalma korlátozza a nevezést.
A tudományos diákköri munkánkat a jövőben szeretnénk még eredményesebbé, szélesebb körűvé
tenni. Kari stratégiánkban a tehetséggondozás vonatkozásában kiemelt figyelmet fordítunk a
rátermett, tehetséges hallgatók TDK munkába való bevonására, egyéni támogatására, kutatásuk és
a pályamunkájuk elkészítésének segítésére.
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