ILYEN VOLT MAGYARORSZÁG ELSŐ DOKTORANDUSZ
FESZTIVÁLJA, A DOSZFESZT
Liska Fanny1
A tudomány, a kultúra és a szórakozás egymást erősítve képviselte
magát a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) által szervezett
vadonatúj fesztiválon 2019. augusztus 15-18. között. A Keszthelyen
megrendezett nagyszabású rendezvény egyik fő célja az elsőéves doktorandusz hallgatók integrálása a fiatal magyar kutatói közösségbe. Ezen túl
pedig a doktorandusz életpálya iránt érdeklődő mesterszakosokat,
szakkollégistákat is invitálták a szervezők. A fesztivál a DOSZ korábbi
Nyári Táborainak analógiájára indult el idén nyáron, így sok, a szövetséghez
kötődő doktorandusz hallgató látogatott el a rendezvényre.
Az elsőéves tájékoztató nap keretében bemutatkozott a DOSZ (Szabó
Péter, DOSZ Elnök) és a Fiatal Szakértői Rendszer (Jámbor Kornél,
szakmai vezető, Hunexpert Magyar Szakértői Rendszer Kft.), továbbá a
frissen felvett doktoranduszok hallhattak a külföldi ösztöndíj lehetőségekről
(Holicza Péter, Tempus Közalapítvány), megismerkedhettek a DOSZ
tudományos osztályaival, és figyelemmel kísérhették az osztályelnöki megbízólevelek átadását (Csonka Diána, DOSZ elnökségi tag).
Mindezek után interaktív panelbeszélgetés vette kezdetét a doktori
képzés és a felsőoktatás jövőjéről, melynek résztvevői (Horváth Zita, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár; Szendrő Péter, az OTDT elnöke;
Padisák Judit, az ODT alelnöke; Keszthelyi-Szabó Gábor, a Gábor Dénes
Főiskola rektora; Szabó Péter, a DOSZ elnöke) kellemes hangulatban, értékes párbeszédet folytattak. Az Ünnepélyes megnyitón beszédet mondott:
Horváth Zita, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma); Gelencsér András, rektor (Pannon Egyetem); Illés
Boglárka, ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár
(Emberi Erőforrások Minisztériuma); Nagy Bálint, alpolgármester (Keszthely) és Szabó Péter, a DOSZ elnöke. A köszöntők mindegyike üdvözölte a
fesztivál létrejöttét, méltatta a helyszínt és a színes programkínálatot, toA szerzőről: Liska Fanny a Doktoranduszok Országos Szövetségének Kommunikációért
felelős elnökségi tagja, továbbá a DOSZFESZT fesztiváligazgatója. Elérhetősége:
www.dosz.hu
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vábbá örömét fejezte ki a fiatal magyar értelmiséget minőségi alapokon
megmozgató rendezvény születése kapcsán és hangsúlyozták a doktorandusz képzés, valamint a kutatói életpálya jelentőségét.
Dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal elnökének előadása, majd egy start-up életre kelésén keresztül
bemutatott doktorandusz sikersztori után a kikapcsolódásé volt a főszerep.
A fesztivál másnapja a „Mesterséges Intelligencia szakmai napról”
szólt, amelyet a Mesterséges Intelligencia koalíció hathatós segítségével
sikerült megvalósítani. Ennek keretében kiállított az Eurosmart Kft., a
Duplitec Kft., az IBM, az Eötvös Lóránd Fiatal Szakértői Rendszer és a
házigazda intézmény Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara is.
Természetesen az előadások sem maradtak el. A fesztivál Mesterséges
Intelligencia (MI) szakmai irányvonalához kapcsolódóan Jobbágy László, a
DJN Kft ügyvezetőke a Digitális Jólét Programról beszélt, Szertics Gergely,
az MI koalíció szakmai vezetője pedig érdekfeszítő plenáris előadást tartott a
témában.
Ezt követően a résztvevők egy “TI, MI és a KV” elnevezésű start-up
szi-mulációs versenyen mérkőzhettek meg, innovatív ötleteik felsorakoztatásával.
Délután kerekasztal beszélgetésre került sor a V4 országok ifjúsági
tanácsainak elnökeivel, majd a digitális lábnyomról hallgattak érdekességeket
a fesztiválozók Dr. Sabjanics István (Belügyminisztérium, Tudománystratégiai- és koordinációs Főosztály, főosztályvezető) és Dr. Bencsik
Balázs (Nemzeti Kibervédelmi Intézet, igazgató) tolmácsolásában. A szakmai programsorozat zárásaként Hegedüs Zoltán (Nemzeti Ifjúsági Tanács,
Strukturált Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport) elnököt hallgathatták meg az
érdeklődők a Strukturált Párbeszéd folyamatának eredményeiről.
Lazításképp hajókirándulás és stand-up comedy előadás kínálkozott a
résztvevők számára, este pedig koncertek és DJ-k zárták a napot, hajnalig
tartó tánccal.
A sportnap programjain számos érdekes sportágat próbálhattak ki a
doktoranduszok, mint az Ultimate frisbee, a vívás és cross fit, továbbá
megrendezésre került az I. DOSZFESZT Kispályás Labdarúgó Kupa,
amelyen 4 csapat mérkőzött meg egymással: Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciája; Nemzeti Ifjúsági Tanács; Pannon Egyetem;
Doktoranduszok Országos Szövetsége. Ezúton még egyszer gratulálunk a
győztes Pannonos csapatnak!
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A sportprogramok mellett és után előadások, kerekasztalbeszélgetések
színesítették a programot. Szentpéteri-Nagy Veronika a DE-HÖK Hallgatói
Környezetvédelmi Bizottságától “Un, DOSZ, Trash” – Elég a
szemétkedésből! című előadással érkezett, környezetvédelmi fókusszal.
Azerbajdzsáni vendégeink könyvbemutatót tartottak (Presentation and book
exhibition by Azerbaijan Young Scientists, Post graduates and Masters
Union). Dr. Szabó Imre Szilárddal, a DOSZ jogi ügyekért felelős elnökségi
tagjával kötetlen beszélgetésre volt lehetőségük a PhD hallgatóknak „A
doktorandusz jogai és kötelezettségei” témamegjelöléssel. Sor került egy
NKFIH panelbeszélgetésre is, FIVOSZ, HÖOK és DOSZ képviselőkkel
„Innovációs generáció? – Avagy a hallgatók és doktoranduszok szerepe az
innovációban” címmel.
Ezeken túl művészetterápiás önismereti csoport is működött a doktori képzésben résztvevők számára, ahol Lips Adrián inspiratív, meditatív
zene és festés segítségével dolgozta fel a vállalkozó kedvűekkel a doktori
képzésben való részvétellel kapcsolatos témákat.
A rendezvény utolsó estéje a Georgikon Pincészet borainak
borkóstolójával kezdődött és koncertekkel, DJ-kkel fűszerezett jókedvvel
ért véget.
A fesztiválozóknak lehetőségük volt a Szendrey Júlia emlékszoba
meglátogatására, a Georgikon Lovasnapokon való részvételre, továbbá a
fesztiválkarszalag ingyenes belépést biztosított a Helikon strandra, így a
Balatonban való csobbanás és napozás is része volt a fesztiválélménynek.
A DOSZFESZT kitűnő lehetőséget biztosít a fiatal magyar
értelmiségi réteg összekovácsolásához. A névadó szövetség már most
szervezi a 2020. év fesztiválját, amelynek témája a digitalizáció lesz. A
rendezvény koncepciójában részben megújul, azonban a szórakozás nem
marad el és a balatoni hangulat is garantált lesz! Vár benneteket a
DOSZFESZT 2020. augusztus 13-16. között Keszthelyen! Részletek a
honlapon és a Facebook-on hamarosan, az alábbi elérhetőségeken:
 www.doszfeszt.hu
 www.facebook.com/doszfeszt
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