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A Közép-dunántúli térség legnagyobb, már öt karral rendelkezo felsooktatási intézménye, a
Pannon Egyetem elnyerte a jogot arra, hogy Mérnöki Kara megrendezze a xxrx. Országos
Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Biológia Szekcióját 2009. április 8-10 között
Veszprémben (w\'yw.biotdk.lirnnologia.hu).
Az OTDK évtizedek óta alapveto szerepet játszik felsooktatás minoségi képzésében, minthogy
lehetoséget biztosít arra, hogy legtehetségesebb hallgatóink intézményközi megmérettetésnek
vessék alá egyetemi éveik alatt végzett tudományos munkájukat. A konferencián való részvétel
hallgatóink számára nem kötelezettség, hanem lehetoség, mellyel a tapasztalatok szerint csak a
legtehetségesebbek és legszorgalmasabbak élnek. A tapasztalat mutatja, hogy a korábbi OTDK
díjazottak közül számosan a magyar felsooktatás meghatározó személyiségei.
A magyar egyetemeken és foiskolákon muködo tudományos diákköri mozgalom
epltve a
korábbi, a felsooktatásban mélyen gyökerezo önképzoköri tevékenység átörökítheto,
tiszteletreméltó hagyományaira - több egyetemen a tanárok és a diákok kezdeményezéseként
indult az 1950-es évek elején. A rendszeres konferenciasorozat az 1970-es években indult, s azóta
is megszakítás nélküli, jól mutatva ezzel saját, politikamentes jellegét. További információ a
honlapon ill. a
kiadványban található.
A minden második évben megrendezett országos konferencia jelentos szervezési feladatot ró a
rendezo intézményre. 2007-ben a Debreceni Egyetem Természettudományi Karán megrendezett
konferencián 24 felsooktatási intézménybol 261 pályamunka vett részt, összesen 28, a biológiai
tudomány szerkezetének megfelelo tagozatban (biokémia, biotechnológia, alkalmazott ökológia
bÚ2illgjjlJ2J2E). Minden
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szekciónak háromtagú, az adott tudományág legjelesebb képviseloibol álló zsurije volt. Hasonló
érdeklodést várunk a Veszprémben megrendezendo xxrx. OTDK Konferencia iránt is. Mindez
- a tudományos program és a bíráltatás megszervezése, s maga a rendezvény lebonyolítása,
pályadíjak - azt jelenti, hogy mintegy 400 résztvevo számára kell szállást, étkezést,
konferenciaanyagokat biztosítanunk.
Ennek a feladatnak a mindenkori szervezok a korábbiakban is csak úgy tudtak megfelelni, ha
térség meghatározó társadalmi és gazdasági szereploi támogatás, szponzorálás vagy mecenatúra
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