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Debrecenben, melynek célja, hogy a felsőoktatási intézmények főiskolai, egyetemi és PhD.
képzésben részt vevő hallgatói a tehetséggondozás keretében már a képzés ideje alatt
lehetőséget kapjanak a szakmai bemutatkozásra, széles körű gondolatcserére, a hazai és
nemzetközi tudományos kapcsolatok kiépítésére.
A kétnapos eseményen a valamennyi tudományterületet lefedő 8 szekcióban 85 hallgató
mutatkozott be előadásával a következő intézményekből: Nyíregyházi Egyetem, Eszterházy
Károly Főiskola, Pannon Egyetem, Miskolci Egyetem, Debreceni Egyetem, Babes-Bolyai
Tudományegyetem, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Konstantin Filozófus
Egyetem, Marosvásár-helyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Partiumi Keresztény
Egyetem, Selye János Egyetem, Ungvári Nemzeti Egyetem és Újvidéki Egyetem.
A konferencia április 7. és 8. között került megtartásra. A konferencia hivatalos nyelve a
magyar és az angol volt. Intézményenként maximum három fő kerülhetett kiválasztásra, akik
az áprilisi konferencián adhattak elő. Megtiszteltetésnek éreztem, hogy én képviselhettem a
Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karát.

Április 7-én, csütörtökön érkeztem a konferencia színhelyére, ahol rögtön
ajándékcsomag és finom vacsorával vártak a szervezők. A nyolc szekció közül én a
Társadalomtudományi szekcióban mutattam be a kutatásomat. Ebben a szekcióban összesen
11 előadás került bemutatásra, különböző témákban és különböző megközelítésekben. A
szekción belül előadásokat hallhattunk a sportmarketingről, a felnőtt népesség kapcsolatának
vizsgálatáról Nyíregyházán, egy családi kézben lévő kézműves bonbongyártó vállalkozás
helyzetéről, a roma fiatalok oktatásáról, az élelmiszeripari vállalkozások versenyelőnyeiről, az
innovációról a turizmusban, egy egészségállapot felmérésről Berettyóújfalui kistérségben és
egy helyzetelemzésről a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szociális szövetkezetek körében.
A téma, melyet jómagam mutattam be a következő volt: Választott generációk
motivációjának vizsgálata. A kutatás célja volt kiválasztott három generáció motívumainak
feltérképezése és a kutatási eredmények megosztása a hallgatósággal. Az előadásnak
maximum 10 percesnek kellett lennie, utána pedig a kérdésekre került a sor. A kérdéseket
mind a zsűri, mind pedig a hallgatóság soraiból várni lehetett. Az előadás nagyon jól sikerült,
és sok építő jellegű kérdést kaptam, melyből láttam, hogy a kutatásom tényleg eredményes és
időszerű volt.
A rendezvényt egy kiadós vacsorával zárták, ahol szekciónként egy személyt díjaztak.
Összességében véve úgy érzem, hogy sok tapasztalatot szereztem a konferencia során.
Nemcsak tudományos munkákat hallgathattam meg, és ötleteket meríthettem, hanem
tesztelhettem saját magam, tudásom és képességeim. A konferencián elhangzott előadások
anyagáról pedig a jövőben CD kiadványt kívánnak megjelentetni a szervezők.
A konferenciáról bővebben a következő linkeken olvashatnak az érdeklődők:
www.hajdupress.hu/cikk/debrecenben-nem-vesz-el-a-tehetseg, www.haon.hu/fokuszban-atehetseg/3041565, www.unideb.hu/portal/hu/node/18236, www.dehir.hu/debrecen/soktehetseget-talalt-a-debreceni-egyetem/2016/04/08/.

Medzinárodná konferencia v Debrecíne
InterTalent UNIDEB

Aj tento rok sa konala medzinárodná konferencia pod názvom InterTalent v Debrecíne.
Cieľom konferencie bolo, aby študenti vyskokých škôl a univerzít a študenti PhD. dostali
príležitosť na profesionálny vývov, na rozsiahlu výmenu nápadov a na vybudovanie domácich
i medzinárodných akademických i vedeckovýskumých vzťahov.
Počas dvojdňového podujatia, konferencia sa konala v ôsmich sekciách, v ktorých sa
zúčasnilo 85 študentov z rôznych univerzít a vysokých škôl: Univerzita Nyíregyházi, Vysoká
škola Eszterházy Károly, Univerzita Pannon, Univerzita Miskolci, Univerzita Debrecín,
Vedecká univerzita Babes-Bolyai, Vysoká škola II. Ferenca Rákócziho, Univerzita
Konštantína Filozofa, Univerzita Marosvásár-helyi, Kresťanská univerzita Partiumi,
Univerzita J. Selyeho, Národná univerzita Ungvári a Univerzita Újvidéki.
Konferencia sa konala 7. a 8. apríla. Rokovacím jazykom konferencie bol maďarský a
anglický jazyk. Z každej inštitúcie (univerzity alebo vysokej školy) boli vybrané tri osoby,
ktoré mali príležitosť, aby sa zúčasnili aprílovej konferencie. Cítila som sa poctená, že som
mohla reprezentovať Ekonomickú fakultu Univerzity J. Selyeho.
Dorazila som na miesto konferencie dňa 7. apríla, kde nás organizátori čakali s
darčekovým balením a dobrým jedlom. Ja som sa zúčastnila sekcie "Spoločenské vedy", kde

bolo prezentovaných 11 prednášok v rôznych témach a v rôznych prístupoch. Boli
prezentované témy o športovom marketingu, o vzťahu dospelej populácie v obci Nyíregyháza,
o rodinnom podnikaní, v ktorom ručne vyrábajú bonbóny, o socio-geografickej štúdie a o
vzdelávaní mladých rómov, o konkurenčných výhodách potravinárskych podnikov, o inovácie
v oblasti cestovného ruchu, o prieskume zdravotného stavu v regióne Berettyóújfalu a o
analýze situácie v regióne Szabolcs-Szatmár-Bereg z pohľadu sociálnych družstiev.
Téma, ktorú som sama vypracovala a prezentovala bola: "Analýza motivačných
nástrojov vybraných generácií". Cieľom práce bolo analyzovať motivačné nástroje v praxi pri
vybraných troch generáciach a ďalej prezentovať výsledky výskumu počas konferencie.
Prednáška musela trvať maximálne 10 minút a potom nasledovali otázky. Prednášky hodnotili
členovia odbornej poroty a nás sa pýtali na rôzne otázky. Myslím si, že moja prednáška
dopadla veľmi dobre, a dostala som veľa konštruktívnych otázok, z ktorých som videla, že
môj výskum bol naozaj úspešný a aktuálny.
Konferencia sa skončila s výdatnou večerou, pri ktorom bola udelená prvá cena jednej
osoby z každej sekcie. Celkovo mám pocit, že som získala veľa skúseností v priebehu
konferencie. Nielen že som mohla počuť veľa zaujímavých vedeckých výskumov a
prednášok, a mohla som čerpať nápady, ale mohla som otestovať aj samú seba, svoje
vedomosti a svoje schopnosti. Konferenčné prednášky a práce budú zverejnené v budúcnosti
na CD.
Záujemcovia môžu čítať podrobnosti o konferencie na nasledujúcich odkazoch:
www.hajdupress.hu/cikk/debrecenben-nem-vesz-el-a-tehetseg, www.haon.hu/fokuszban-atehetseg/3041565, www.unideb.hu/portal/hu/node/18236, www.dehir.hu/debrecen/soktehetseget-talalt-a-debreceni-egyetem/2016/04/08/.

