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1. A kiutazás szakmai tapasztalatainak beszámolója 

A konferencia a szilícium-karbid (SiC) elsősorban nagyfeszültségű elektronikában történő 

felhasználásáról, illetve az ez irányban történő kutatásokról szólt. Az ipari alkalmazások mellett 

helyet kaptak „elméletibb” szekciók is, így például a kvantumtechnológiák, intrinsic 

szennyezők, stb. témájú előadások is. 

 A kutatói előadások mellett cégek képviselői is megjelentek az ún. Industrial Session 

keretein belül. Itt információkat kaphattunk a mai gyártástechnológia módszertanairól, illetve a 

SiC-dal kapcsolatos alkalmazásban lévő legmodernebb technológiákról. Ezek témája főként a 

SiC szeletek gyártásával, adalékolásával és bemérésével foglalkoztak. (Természetesen a céges 

szekcióban egy kis reklám is helyet kapott.) 

 A konferencia program napi felépítése alapjában véve 3 nagyobb részre osztható: 

koradélutánig tartottak a szóbeli előadások, majd következett a kétórás poszter szekció, ezt 

pedig minden este valamilyen szabadidős program követett. 

 Az én munkám a poszter szekcióban kapott helyet 2015.10.05.-én. Ekkor a poszter 

mellett számos érdeklődővel találkozhattam a világ legkülönbözőbb pontjairól, akikkel angolul 

értettük meg egymást (ez volt a konferencia hivatalos nyelve). Tehát angol nyelven válaszoltam 

az érdeklődők kérdéseire. A visszajelzések alapján a munkám témája - ami bár elméleti oldalról 

vizsgál egy adott SiC rendszert és így távolabb állt a konferencia központi témájától - tetszett a 

közönségnek. 

 

2. Szakmai szempontból releváns információk 

Elmondható, hogy a témámhoz mind szűkebb, mind tágabb értelemben véve nagyon sok új, 

hasznos információval gazdagodtam. Én SiC-ban megjelenő paramágneses ponthibák elméleti 

vizsgálatával foglalkozom (kvantummechanika számítógépes szimulációkat végzek), amihez 

szűkebb értelemben nagyban hozzájárultak a konferencián a ponthibákkal foglalkozó kísérleti 

és elméleti szekciók előadásai (Doping & Defects, Lifetime & Mobility, Quantum Technology 

és Intrinsic Defects szekciók, ezek a csatolmányban találhatóak).  



A témámhoz szorosan nem kapcsolódó, tágabb értelemben vett – inkább alkalmazásokkal 

kapcsolatos – témák pedig a látókörömet tágította. Ezeken keresztül sikerült meglátnom, hogy 

a SiC valóban az elektronika rengeteg területén nagyon ígéretesnek tűnik. Ezt fontosnak tartom, 

hiszen a témám során inkább csak a mágneses, optikai, és spintronikai alkalmazásokkal 

foglalkozom, amelyek közül még eleve nagyon kevés realizálódott még a világon, ellenben az 

elektronikában már régebb óta aktívan használják és egyre elterjedtebb. 

 

3. Szakmai szempontból releváns új ismeretségek 

Egy ilyen nemzetközi konferencia talán a legalkalmasabb fórum, hogy egymáshoz közeli 

tématerületen dolgozó kutatók megismerhessék egymás munkáját, hiszen itt közvetlenül tud az 

ember érdeklődni a másik témájáról és akár együttműködések is születhetnek. 

Számomra ez a konferencia ilyen szempontból azért volt fontos, mert személyesen 

megismerhettem azokat az elismert – affiliációjuk szerint - német, illetve svéd kutatókat, 

akikkel a témavezetőm szorosan együttműködik ebben a témában, és akikkel jómagam is 

váltottam már emailt, de személyes találkozásra még nem került sor. Ezen beszélgetések során 

arra is fény derült, hogy lenne lehetőség ezeknél a velünk együttműködő kutatóknál doktori 

iskolába járni, ami egy megfontolandó „ajánlat”. 

 

4. Összefoglalás 

Összegzésként elmondható, hogy a konferencia elősegítette az egyéni szakmai fejlődésemet, 

továbbá neves kutatókat ismerhettem meg személyesen. A prezentált kutatási eredményeim 

nem csupán a témában jártas közönséget érdekelte és serkentette a további együttműködéseket, 

hanem a témát távolabbról ismerő, kvázi „laikusok” figyelmét is felkeltette. 

Másodlagos tényezőként az is megemlítendő, hogy a konferencia egy nagyon kellemes, 

egzotikusnak mondható környezetben zajlott. 

Mindezek tekintetében mindenképpen hálával és köszönettel tartozom az Alapítványnak a 

támogatásért.  

 


