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A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdımérnöki Kara, a Roth Gyula Erdészeti és
Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola és a Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori
Iskola
„DOKTORANDUSZOK
TUDOMÁNYOS
KONFERENCIÁJA
AZ
ERDİMÉRNÖKI KARON” címmel, 2011. április 13-án egész napos, nagy sikerő
tudományos konferenciát rendezett a Kar Erzsébet kerti oktatási tömbjének nagyelıadóiban.
A tudományos tanácskozás lehetıséget biztosított az Erdımérnöki Karon mőködı doktori
iskolák PhD hallgatói számára szakmai-tudományos munkájuk, eredményeik bemutatására,
egymás kutatási területének megismerésére, további szakmai kapcsolatok kialakítására.
A konferencia megnyitóján védnökeink, Prof. Dr. NÁHLIK ANDRÁS az Erdımérnöki Kar
dékánja, Prof. Dr. MÁTYÁS CSABA a Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola
vezetıje, az MTA rendes tagja, Prof. Dr. FARAGÓ SÁNDOR a Roth Gyula Erdészeti és
Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola vezetıje, a Nyugat-magyarországi Egyetem
rektora, köszöntötték a konferencia résztvevıit (az elıadók és résztvevık száma elérte a 100
fıt). Üdvözlı szavaikban a tudományos rendezvény jelentıségére, a modern korunkban
kívánatos kritikus kutatói szemléletre, a hallgatói és doktoranduszi évek kapcsolatépítı
jelentıségére, az utánpótlás gondozására, valamint a Kar Doktori Iskoláinak elismertségére
és termékenységére hívták fel a figyelmet, amelyek minıségét a publikációs követelmények
emelkedı szintjével, meglévı és új tudományos folyóiratok szerkesztésével és alapításával is
fejlesztıen támogat Karunk és Egyetemünk.
A tudományos konferencia 4 szekciójának 10 alszekciójában 45 elıadás hangzott el és 10
kiállított poszter szerepelt. A Doktori Iskolák doktorhallgatói és doktorjelöltjei elıadásainak
levezetésére programvezetı és témavezetı szekcióelnök professzorainkat kértük fel. Ezúton
is köszönjük fáradozásukat és megtisztelı támogatásukat.
A konferencia és a Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadója az eredmények publikálására is
lehetıséget teremt. Az elıadások írott formája a tudományos rendezvény konferencia
kiadványában
is
elérhetı,
mely
az
Erdımérnöki
Kar
honlapjáról
a
http://www.emk.nyme.hu/PhD-konferencia címrıl is letölthetı lesz.
A konferencia anyagi hátterét és lebonyolítását a „TÁMOP 4.2.3- 08/1-2009-001 „Science
without borders” – „Tudás határok nélkül”. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi
Egyetemen” projekt támogatta.
(Kedvezményezett: Nyugat-magyarországi Egyetem, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. A
projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósult meg.)
Végezetül a konferencia szervezı bizottsága nevében ezúton köszönjük meg védnökeink, a
szekcióelnökök és természetesen nem utolsó sorban az elıadó doktorhallgatók és
doktorjelöltek munkáját és részvételét.
További sikeres munkát kívánunk!
Prof. Dr. LAKATOS FERENC egyetemi tanár, dékánhelyettes
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