BESZÁMOLÓ CAMPUS MUNDI RÖVID TANULMÁNYÚTON SZERZETT TAPASZTALATOKRÓL
A nevem Virga József, III. évfolyamos PhD hallgató vagyok a DE Idegtudományi Doktori
Iskolájában és 2017. 03. 15-19. között lehetőségem nyílt részt venni egy hollandiai
konferencián Leidenben (Leiden International Medical Student Conference). Az alábbiakban
szeretném röviden összefoglalni tapasztalataimat és élményeimet a konferenciával és a
Campus Mundi ösztöndíjjal kapcsolatban.

A konferenciáról
A konferencia nagy múltra tekint vissza, immáron 10 alkalommal várta az orvosi és
orvosbiológiai kutatással foglalkozó graduális és posztgraduális hallgatókat a világ összes
tájáról. A konferenciát kétévente rendezik meg, több száz résztvevője van, az előadók 7
területen belül mutathatják be a kutatásukat. Díjazzák a legjobb előadókat és a legjobb
tudományos poszterek bemutatói is elismerésben részesülnek. Emellett lehetőség nyílik
megtekinteni a Leiden Biotechnológiai Parkot, szakmai gyakorlati és álllásbörzét is szerveznek,
és természetesen vannak meghívott előadók is, akik komoly tudományos háttérrel
rendelkeznek és beavatják résztvevőket a legnagyobb szakmai felfedezéseik hátterébe. A
közösségi programok teszik teljessé a konferenciaélményt, ahol hasonló érdeklődésű
társainkkal fedezhetjük fel Leiden turisztikai érdekességeit.

Miért volt érdemes részt vennem a konferencián?
A konferenciák, szakmai találkozók, szimpóziumok
látogatása természetesen része a doktoranduszok
életének. A nemzetközi tapasztalat nem csupán azért
fontos, mert ezáltal gyakorolhatjuk a szaknyelv
használatát, de úgy gondolom, hogy a nemzetközi
előadások tartása nagyobb mértékben járul hozzá az
előadói készségek fejlődéséhez, mint a hazai
környezetben megtartott előadás. Teljesen más érzés
nemzetközi konferencián előadni, ahol más hátterű, más
értékelési rendszerű és szemléletű hallgatóság (és zsűri)
nézi meg az előadást. A multidiszciplináris konferenciák
előnye, hogy olyan emberek is meghallgatják a
konferenciaelőadást, akik kevéssé jártasak az adott
témában, így olyan módon kell elmagyarázni a kutatási
témát, hogy azt mindenki megértse, ez pedig olykor komoly kihívást jelent, jelentősen fejleszti
az ember kommunikációs készségét. A másféle hallgatóság teljesen új visszajelzést ad, ez sokat
lendíthet a későbbiekben azon, hogy hogyan prezentáljon az ember legközelebb, az előadás
alapját képező kutatást hogyan foglalja publikációba/tanulmányba. Egy nemzetközi
konferencia emellett természetesen jól mutat az önéletrajzban/publikációs jegyzékben,
különböző ösztöndíjaknál többletpontot jelenthet, ez sem elhanyagolható szempont.
Örülök annak, hogy aktív résztvevőként bemutathattam a kutatásomat a konferenciát, és az
előadás kivonata megjelent az absztraktkötetben. Az itt kapott visszajelzések fontosak
számomra a hamarosan elkészítendő disszertációmmal kapcsolatban, rámutatott néhány
olyan pontra a kutatási területen belül, amit a nem teljesen szakavatott közönség/majdani
olvasó nehezebben ért meg, így nagyobb figyelmet kell majd szentelnem ezen részek érthető
kifejtésére. A szakmai programok mellett jutott idő városnézésre is, újabb kulturális
élményekkel gazdagodva térhettem haza.
Miért pont a Campus Mundi?
Az ösztöndíj nélkül nem nyílt volna lehetőségem részt venni a konferencián, elsősorban anyagi
korlátok miatt. Ezeket a korlátokat a Campus Mundi ösztöndíj feloldotta, lehetőséget
teremtett arra, hogy nemzetközi környezetben szerezzek tapasztalatot. A Campus Mundi
pályázat nem tartozik a bonyolult pályázatok közé, kellő körültekintéssel viszonylag könnyen
meg lehet írni a pályázatot. Remek lehetőség ahhoz, hogy külföldi konferencián vagy
tanulmányúton vegyünk részt, melyek publikációs jegyzékünket vagy szakmai tudásunkat
bővítik. Fontos, hogy a tanulmányainkhoz kapcsolódó tevékenységről legyen szó, azon belül
viszont viszonylag nagy szabadságot kapnak a pályázót, ami fontos szempont szerintem.
Mindenkinek csak ajánlani tudom a Campus Mundi ösztöndíjat, hiszen a költségek fedezésével
gyakorlatilag eltörli a leggyakoribb akadályt azelőtt, hogy a hallgatók nemzetközi konferencián
mutassák be kutatásukat és szerezzenek szakmai tapsztalatot, kössenek új ismeretségeket.

