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Előszó
A Tisztelt Olvasó most egy olyan kiadvány olvasásához kezdett hozzá, amelyet nagyon különlegesnek tartunk. Különlegesnek azért, mert a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának legtehetségesebb hallgatói osztják meg azon kutatási eredményeiket, amelyek lehet, hogy alapjaiban határozzák meg egész további
pályafutásukat. Tehetséges hallgatóink ugyanis néhány hónappal ezelőtt úgy döntöttek, hogy tudományos igényességű kutatómunkát kívánnak végezni, mely munka
egy Tudományos Diákköri dolgozat (TDK) elkészítésével egy fontos állomásához
érkezett. Néhányan egyedül vágtak bele a „felfedező” munkába, néhányan azon
hallgatótársaikkal osztották meg ezt a kellemes terhet, akit szakmailag sokra tartanak, és akivel úgy érezték, hogy közös sikereket tudnak elérni.
Mindkét esetben egy olyan munka vette kezdetét, amivel hallgatóink eddigi
szakmai pályafutásuk során még nem szembesültek. El kellett sajátítaniuk, és készség szinten kellett tudniuk alkalmazni a tudományos megismerés módszertanát, a
hivatkozási szabályokat, meg kellett ismerniük a tématerületük legfontosabb hazai
és idegen nyelvű tudományos műveit. El kellett mélyülniük választott témáikban, át
kellett gondolniuk a legfontosabb kapcsolódó fogalmakat és szakkifejezéseket, rendszerezniük kellett a témakörben eddig elért tudományos eredményeket, majd ezekre
építve saját eredményeket kellett elérniük. Hallgatóink értéket teremtettek!
Meggyőződésünk és hitvallásunk, hogy ezen több hónapig tartó munka legfőbb sikere nem abban mérhető elsősorban, hogy az adott dolgozattal hallgatóink
milyen sikereket értek el az országos versenyen, annak ellenére, hogy az SZTE GTK
országos TDK-versenyeken elért kimagasló eredményeire méltán lehetünk büszkék.
Ezen munkafolyamat legnagyobb sikere abban is mérhető, hogy a hallgatóink egy
tanulási folyamat mentén pallérozódtak, egy újfajta gondolkodásmódot sajátítottak
el, rengeteg új ismeretre tettek szert, és a feldolgozott témájuk szakértőjévé váltak.
Ezen szakértelem – az elmúlt 10 év tapasztalatai szerint – olyan szakmai alapot teremt a TDK-mozgalomban részt vevő hallgatóink számára, amely igen sok esetben
egész további szakmai karrierjüket is befolyásolja – mint ahogy arról A TDK világa
című kiadványunkban meggyőződhet az Olvasó.
E műhelytanulmány-kötettel útjára indítunk egy olyan sorozatot, mely lehetővé teszi hallgatóink számára, hogy OTDK-dolgozatukat átalakítva tanulmány formájában is közzé tegyék kutatási eredményeiket. Tekintettel arra, hogy a TDK dolgozat
nagyon jó alapot teremt hallgatóink későbbi szakmai előmenetelében, így e tanulmányokat semmiképpen nem a TDK-munkát lezáró végeredménynek, sokkal inkább
olyan kezdeti mérföldkőnek tekintjük, amelyre alapozva hallgatóink további értékeket teremthetnek.
Olvassák érdeklődéssel hallgatóink első tudományos szárnypróbálgatásának
eredményeit!

