
A  M a g y a r  T u d o m á n y  Ü n n e p e  

2017. november 3-30. 

 „Emberközpontú tudomány” 

 

A rendezvény címe 
Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi 

Kar Tudományos Diákköri Konferencia 

A rendezvény típusa 
(pl. előadás, emlékülés, konferencia, 

kerekasztal-beszélgetés, 

könyvbemutató, kiállítás, szimpózium, 

tudományos ülés,  

workshop stb.) 

Konferencia 

Tudományterület 
Gazdaság és Társadalomtudomány 

A rendezvény időpontja 
2017. november 22. 09:00 – 18:00 

A rendezvény helyszíne 
Szent István Egyetem Gödöllői Campus 

2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 

Szervező intézmény(ek) 
Szent István Egyetem 

Kapcsolattartó 
(név, e-mail, telefon) 

Urbánné Malomsoki Mónika 
e-mail: urbanne.monika@gtk.szie.hu , tdk@gtk.szie.hu  telefon: 06-30-210-

9663 

A rendezvény honlapjának 

elérhetősége 

http://www.gtk.szie.hu/tudomany/tudomanyos-diakkor/201718-

tanev  

Szinopszis, rövid összefoglaló 
(legfeljebb 1000 karakter) 

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi 

Kara fennállása, vagyis három évtizede óta nagy hangsúlyt 

fektet a Tudományos Diákköri hagyományok ápolására. 150 főt 

meghaladó hallgatói létszám vesz részt folyamatosan a 

Tudományos Diákköri mozgalomban, a tudományos diákköri 

kutatásokban. A konferencián a kutatási eredményeiket mutatják 

be hallgatóink tudomány területenként, tématerületenként.  

Várhatóan 15 szekcióban több mint 100 pályamunka 

bemutatására kerül sor a rendezvény keretében.  

A rendezvénnyel célunk 

 a hallgatók kutatási eredményeinek bemutatása,  

 publikálási lehetőség biztosítása a sikeres és eredményes 

hallgatók, hallgatói csoportok számára, valamint  

 az érdeklődő hallgatók, kutatók, oktatók, a köz- és 

versenyszférából érkező szakemberek számára bemutatni 

hallgatóink kiváló képességeit és az intézményben folyó 

tudományos kutatómunkát. 
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A rendezvény programterve 
(röviden ismertetve vagy  

mellékletként csatolva) 

Programterv 

9 óra        Megnyitó (I. előadóterem)  

Köszöntőt mond:  

Dr. Káposzta József dékán,  

Dr. Tóth Tamás oktatási rektorhelyettes,  

Dr. Szilágyi Tivadar tudományos dékánhelyettes, a SZIE 

Egyetemi Tehetséggondozási Tanácsának elnöke 

 

9.30 óra: Szekcióülések 

tervezett szekciók: 

 Agrárökonómiai 
 Ellátási lánc és logisztika 
 Humánerőforrás menedzsment 
 Marketing 
 Pályatanácsadás-munkaerőpiac 
 Pénzügy 
 Településfejlesztés I. és II. 
 Területfejlesztés 
 Turizmus I. és II. 
 Vállalatgazdasági és menedzsment I. és II. 
 Vezetés-szervezés 
 Vidékfejlesztés 

(A szekcióülések szemináriumi termekben kerülnek 

megtartásra a Gödöllői Campus területén.) 

 

14 óra: Zsűrielnökökkel kibővített Tudományos Diákköri 

Tanács ülés (GTK Kari Tanácsterem) 

 

16 óra: Záró, díjátadó ünnepség (Földszinti Rektori 

Díszterem) 

 


