III. Teh
hetségnap a Kertészetttudományii Karon

A TTehetségnap
pot a Kertészettudománnyi Kar XLIIII. TDK Konfe
erenciájára vvaló felkészülés
jegyében a NT
TP‐HHTDK‐155 pályázat keretében
k
szerveztük m
meg.
A Teehetségnap célja a tansszéki tudom
mányos műhelyek munkájában részztvevő diákkkörös
hallgaatók munka
atervének illl. már elért eeredményeiinek versenyyen kívüli beemutatása volt.
v
A
renndezvényen két szekciób
ban 40 diákkkörös hallgató 10 perces előadásaa hangzott el.
e A
bemutatkozássok alapján megismerhhettük a tudományos műhelyek
m
tehhetséggondo
ozó
munkájána
ak színvonalá
át és a hallggatók tudom
mányos mun
nka iránti érrdeklődésétt.
ődés kísérte és pozitív visszhangja
v
volt, mind a hallgatók, mind az
A Tehettségnapot nagy érdeklő
ok tatók köréb
ben.

A Kertéészettudomáányi Kar TD
DK tevékenyysége az erredményessségi mutatóó alapján az elmúlt
három országos tudományyos diákkööri konferrencián Kiváló minőősítést kap
pott. A
tehetséggondozás színvonalán
nak és folya matosságán
nak megőrzzése érdekéében 2016. május 5‐
én Teheetségnapot szerveztünkk.
Ezen a rendezvényyen részben
n azok a di ákkörös hallgatóink szzerepeltek, akik már a korábbi
években
n elkezdtékk kutató munkájukat éés mára már bemutattásra érdem
mes eredmények is
vannak. A rendezvvényen résztvevő diákook másik csoportját azok a hallga tók alkották, akik a
últban kezdték el a diákköri kutatóómunkát és eljutottak a kutatási teerv elkészíté
éséig. Az
közelmú
utóbbiak az elfoggadott mun
nkaterveikkeel is nevezzhettek, éss a rendezzvényen a kutatási
célkitűzéseik megaalapozottsággát és a váálasztott ku
utatási mód
dszereiket mutatták be
b a Kar
ossága előttt.
nyilváno
A rend
dezvényen a Kertészeti Szekccióban 21 kertészmé
érnök, körrnyezetgazd
dálkodási
agrárméérnök, valaamint szőlé
ész‐borász mérnök haallgató szerepelt. A m
munkaterve
ek közel
negyedéét az MSc képzésben részt vevőő hallgatóin
nk mutattákk be. A ke rtészeti terrmesztés
alapjaihoz kapcsoló
ódó témakö
örök mellettt az energiaa gazdálkodást és a viddékfejlesztést érintő
prezenttációk is ellhangzottakk. A klassziikus kertészeti termesztés gyakoorlatát érin
ntő napi
kérdéseekre mintegy tucatnyi pályamű
p
kerresi a megoldást. A bem
mutatott cé lkitűzések általában
á
mértékttartóak, de reálisak éss a gyakorlaati életben közvetlenü
ül használhaató eredmé
ényekkel
kecsegtetnek.
S
19 MSc hhallgató mu
utatta be eredményei
e
it és vázolta fel a
A Növéényorvosi Szekcióban
követkeező hónapokk kutatási cé
élkitűzéseit . A bemutattott kutatási témák szoorosan kapcsolódtak
a kertészeti termeesztés megoldatlan, vaagy újonnan jelentkezző növényvvédelmi gon
ndjaihoz.
Több d
diákköri munka foglaalkozott azz országos gondként jelentkezőő kajszi pusztulás
p

kóroktanával, a kllímaváltozáss növényvéédelmi hatáásának elem
mzésével. A témák egymásra
épüléséének jó péld
dája a fokhagyma víruusos betegségeivel kap
pcsolatos kuutatási ered
dmények
bemutatása három
m növényorvvos hallgató által.
A Kertésszettudomáányi Kar III. Tehetségnaapi rendezvénye sikere
es volt. A 400 diákkörös hallgató
szerepléése arról taanúskodott, hogy a haallgatóink érdeklődése változatlann a diákkörri munka
iránt. Amennyiben a tudomán
nyos műhe lymunka an
nyagi feltéte
elei is lehettővé teszik, őszre a
Kar leggrangosabb diákköri rendezvény
r
yén a 43. TDK Konfe
erencián szzínvonalas diákköri
dolgozattokra szám
míthatunk.
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