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NTP-HHTDK-19-0063 „SZIE GTK Tudományos Diákköri tevékenysége 

2019/20. tanévben” Projekt szakmai beszámoló 

 
A 2019/20. tanév Tudományos Diákköri tevékenységének megvalósulásához és a Kari 

Tudományos Diákköri Konferencia megszervezéséhez a Szent István Egyetem (SZIE) 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) pályázatot nyújtott be, melynek keretében a 

Kar Tudományos Diákköri Tanácsa a tanévben több projektelemet valósított meg a Kar 

intézeteivel, tanszékeivel karöltve. A COVID-19-re való tekintettel a program a tanéven túl 

2020. december 31-én zárult. 

A konferenciáról és az eredményekről, az egyes projektelemekről és megvalósulásukról 

részletes információk, valamint a kiadványok a SZIE GTK TDT honlapfelületén 

megtalálhatóak (http://gtk.szie.hu/tudomany/tudomanyos-diakkor/201920-tanev  ). 

 

Kari Tudományos Diákköri Konferencia (KTDK) 

Legfőbb projektelem a KTDK előkészítése és megszervezése volt.  

A konferencia megfelelő előkészületei nem csak a rendezvény szervezésére koncentráltak. A 

tudományos diákköri konferenciára való felkészülést elősegítendő 3 kurzusalkalmat tartottunk 

a projekt keretén belül, elősegítve a hallhatók felkészülését a tudományos diákköri 

konferenciára. 

• rezümé írás módszertani kurzus 

• kutatás módszertan, pályamunkaírás módszertana kurzus 

• prezentációkészítés módszertani kurzus 

 

A konferencia előkészületei keretében a hallgatók nevezésének bonyolítása, a pályamunkák 

bíráltatása, a szekciók megszervezése valósult meg. A Konferencia szekciói két időpontban 

kerültek megrendezésre a földrajzi távolságok miatt. Gödöllőn mutatkozhattak be a Gödöllői 

és a Budapesti Képzési Helyen tanuló hallgatók, míg Csíkszeredában a Csíkszeredai Képzési 

Helyen tanuló hallgatók. 

2019. november 20-án rendezte Tudományos Diákköri Konferenciáját a Szent István 

Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara Gödöllőn. 9 szekcióban 58 pályamunkát 

mutatott be 58 hallgató. A Szekció Bizottságok véleménye szerint a hallgatók többsége 

kimagasló kutatómunkával szerepelt a megmérettetésen, ezt bizonyítja az is, hogy 36 

pályamunka bemutatását javasolták a 2021. év tavaszán megrendezésre kerülő 35. Országos 

Tudományos Diákköri Konferencia szekcióiban. 

A megnyitót követően a szekcióülések 9 óra 30 perckor kezdődtek, majd a záró díjátadó 

ünnepségre 16 órakor került sor. A konferencián megjelent 170 fő hallgató, oktató, kutató, 

középiskolai diák és érdeklődő meghallgathatta a magas színvonalú előadásokat! A hallgatók 

Tudományos Diákköri pályamunkái megtekinthetőek a SZIE GTK RGVI Könyvtárában 

(Főépület IV. emelet). 

 

 

 

http://gtk.szie.hu/tudomany/tudomanyos-diakkor/201920-tanev


2019. november 20.  

Megnyitó: 

   

      

 

Szekció ülések: 

 
 

 

 

 
 

 



 

          

 

Záró, díjátadó ünnepség: 

 

       

 

  

Fotó: Németh Péter 

2020. február 7-én került megrendezésre a Tudományos Diákköri Konferencia 2 további 

szekciója a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar kihelyezett képzési 

helyszínén Csíkszeredában. 11 vidékfejlesztő agrármérnök MSc II. évfolyamos hallgató 

mutatta be kutatását. A pályamunkák igen színvonalasak és nagyon változatosak voltak.  

A szekcióbizottság kiemelkedő színvonalúnak értékelte az előadásokat, méltatva a hallgatók és 

konzulens tanáraik elvégzett munkáját.  

 

 



2020. február 7. Csíkszereda, Fotók a rendezvényről: 

 

 

 

          
Fotó: Urbánné Malomsoki Mónika 

 

A projekt vállalta, hogy nyit a középiskolák felé, melynek keretében az alábbi programelemek 

valósultak meg: 

• 2 alkalommal a TDK-ról előadás tartása középiskolás diákoknak 

• 5 középiskolás diák mentori programba történő bevonása 

• középiskolások számára lehetőségbiztosítása a kari tudományos diákköri 

rendezvényeken történő részvételre. 

 

A KTDK konferenciák megszervezése mellett több hallgatókat támogató projektelem valósult 

meg a tanév során, melyeken a középiskolás diákok is részt vettek.  

 

2020. február-március elején folytatódtak a segítő felkészítő kurzusok (5db), melyek már a 

következő tanévi KTDK felkészülést és a hallgatók egyéb konferencia részvétel felkészülését 

tartották szem előtt: 

• tudományos kutatások elmélete 

• tanulmányírás módszertana I és II. 

• primer kutatások elmélete 

• szekunder kutatások elmélete 



 

A szakmai tevékenység fontos elemei voltak az 5 szakmai előadás megtartása, valamint a  

3 hallgatói konferencia, melyek a COVID-19 miatt az online térbe költözött. 

 

Szakmai előadások: 

• 2020. november 12. Dr. Molnár Ernő: Globális termelési hálózatok és ipari 

szerkezetváltás: a magyarországi bőr- és cipőipar átalakulása a rendszerváltás után. 

• 2020. november 18. Mahrzad Abdi Khalife: The role of project management human 

resources in industry 4.0 era 

• 2020. november 26. Dr. Péli László: A modern városok ismérvei: SMART tényezők 

vizsgálata hazánkban 

• 2020. november 28. Dombóvári László: Beruházások finanszírozása, különös 

tekintettel a banki hitelkérelemre 

• 2020. december 9. Némediné Dr. Kollár Kitti: A szatmári szilvaút 

A szakmai előadások a hallgatók érdeklődési köreinek megfelelően, a hallgatók szakmai 

információinak bővítését célozva valósultak meg. 

 

3 hallgatói konferenciát szerveztünk online formában: 

• Tudományos Hallgatói Menedzsment konferencia (2020. november 20.) 

• SMART konferencia (2020. november 26.) 

• Agrárium és birtokszerkezet konferencia (2020. december 9.) 

 

A hallgatók számára hosszú távon fontos publikációk lehetőségét (KTDK-val együtt) 

összesen 73 fő számára biztosítottuk. 

 

Kiadványok: 

SZIE GTK TDK Gödöllő összefoglaló kötet  ( ISBN 978-963-269-883-0) 

SZIE GTK TDK Csíkszereda konferencia kiadvány 

 

3 hallgatónk részt vett a XVII. Nemzetközi Tudományos Diákköri konferencián Gyöngyösön. 

 

A Tudományos Diákkör népszerűsítése, a tájékoztatás megvalósítása érdekében a SZIE 

GTK Tudományos Diákköri Tanácsa (TDT) több rendezvényen, helyen is megjelent, hogy a 

TDK-t népszerűsítse.  

 

Ezek a programok, alkalmak: 

• SZIE GTK Gólyatábor 

• Kutatók éjszakája  

• SZIE GTK levelező képzés tanórái 

• SZIE GTK nappali képzés tanórái 

• Középiskolás diákok számára tájékoztató tartása 

• Tájékoztatók tartása 

• Felvételi tájékoztató napok (nyílt napok) 

 

Folyamatos tájékoztatás valósult meg: 

• SZIE GTK TDK faliújság 

• Intézeti, tanszéki faliújságok 

• Tanulmányi Hivatal faliújság 

• Kollégiumi faliújság 

• Különböző honlapfelületek, facebook 



 

A projekt keretén belül a SZIE GTK Tudományos Diákkör kb. 250 hallgatót és 50 oktató, kutató 

kollégát, doktorandusz hallgatót 25 fő középiskolás diákot mozgatott meg.  

 

A rendezvény az NTP-HHTDK-19-0063 „SZIE GTK Tudományos Diákköri 

tevékenysége 2019/20. tanévben " című projekt támogatásával valósult meg, melyet az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Tehetség Program támogat. 

 


