
kutatások is. Fontos feladata tanszékeinknek az erdészeti és faipari szakembe
rek segítése a doktori cím vagy akadémiai tudományos fokozat megszerzé
sében. 

Örvendetes tény, hogy a számítógép segítségével kutatásaink hatékonysága 
is megnőtt, sőt e téren — úgy tűnik — még kihasználatlan tartalékaink is van
nak. A számos egyéb technikai korszerűsítés kutatásunknak nemcsak a haté
konyságát, hanem minőségi fejlesztését is szolgálja, ami fokozatosan ugyan, 
de kihat hallgatóink tudományos diákköri munkájára is. 

A z erdő- és vadgazdasági kutatások terén évente megjelenő mintegy 120 . . . 
140 publikáció, hazai és külföldi fórumokon elhangzó számos előadás is bizo
nyítja, hogy az egyetemi kutatási műhely a 175 éves múltból sok tapasztalatot 
merítve, az elődökhöz méltóan látja el feladatát ma is. 

Dr. Rónai Ferenc 

T D K MUNKA AZ ERDÉSZETI ÉS FAIPARI EGYETEMEN 

A Tudományos Diákkör keretében a hallgatók az Erdészeti és Faipari Egye
temen is rendszeresen bekapcsolódnak a kutatómunkába. 

Minden évben megrendezzük a házi T D K konferenciát, ahol a három kar hall
gatói 25—40 előadásban számolnak be kutatási eredményeikről, megfigyelése
ikről. A dolgozatok igényesek és színvonalasak. Azok közül 8—10 a kétéven
ként megrendezésre kerülő Országos T D K Konferencián is előadásra kerül. 
Azonban nemcsak országhatárainkon belül, hanem a külföldi testvéregyetemek 
is szívesen fogadják hallgatóink tudományos dolgozatait. A tharandti, brünni, 
zólyomi erdészeti-faipari felsőoktatási intézmények rendszeres meghívásának 
általában két-két előadással teszünk eleget. 

A z EFE állami és K I S Z vezetősége kötelességének érzi azoknak a hallga
tóknak a támogatását, akik az itt eltöltött évek alatt egy-egy szakterületen az 
átlagosnál mélyebb ismeretekre kívánnak szert tenni. Ez természetesen nem
csak szakmai segítségnyújtást jelent, hanem a TDK-munkában résztvevők az 
ösztöndíjak elnyerése, pályázatok elbírálása alkalmával, az elhelyezkedésben, 
szakmai tudományos rendezvényeken való részvétélben és egyéb erkölcsi
anyagi elismerésben is részesülnek. 

Szeretnénk elérni, hogy egyetemi éveink alatt valamennyi hallgató bekap
csolódjon valamilyen formában a tudományos munkába. A z egyetem oktatói, 
mint konzulensek mindig nagy segítséget adtak a diákköri munkák megvaló
suláshoz. Ezúton is köszönjük önzetlen segítségüket. A TDK-témák azonban 
gyakran igénylik, hogy az üzemi szakemberek is segítsenek a felmerülő prob
lémák megoldásában. Kérjük, hogy ilyen esetben ne maradjon el a „külső" tá
mogatás, hiszen ezek a kapcsolatok is megalapozzák az elmélet és gyakorlat 
összhangját, s folytonosságot teremtenek a hallgatók iskolapadja és a gyakorló 
mérnök munkaasztala között. 

Balogh László IV. é. emh. 


