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A kiadvány a „SZIEGTK Tudomá nyos Diá kko ri 

prográmjáinák tá mogátá sá á 2017/18. táné vbén ” 

megnevezésű   

NTP-HHTDK-17-0036 számú pályázati projekt 

támogatásával valósult meg.  

A Tudományos Diákkör adatai: 

Szent István Egyetem  

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar  

Tudományos Diákköre 

 

Legfőbb szerve:  

Szent István Egyetem  

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar  

Tudományos Diákköri Tanácsa 

 

Kapcsolat: 

www.gtk.szie.hu/tdk 

SZIE GTK TDK Facebook csoport 

(https://www.facebook.com/groups/203141313509238/) 
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A tudományos diákköri munka a minőségi értelmi-

ség képzés nagyon fontos területe. A hazai felsőok-

tatásban a tehetséggondozás legjelentősebb formája. 

Lényege, hogy az alapképzés keretein túlemelkedve a 

hallgatóknak lehetősége legyen önálló alkotó tevé-

kenység végzésére egy-egy szakterületen. Önálló ku-

tatómunkát végezhessenek és azt a helyi (intézményi, 

kari) majd az országos konferenciákon bemutathassák. 

Ez a tevékenység hozzájárul a hallgatók tudományos 

kutatói pályán történő elindulásához.  

A TDK keretei között folyó tudományos tevékenység 

a doktori képzés egyik legjobb előiskolája, a doktori 

iskolába való felvétel fontos feltétele.  

Intézményünkben, a Szent István Egyetem Gazdaság– 

és Társadalomtudományi Karán, a tudományos diák-

köri mozgalom keretén belül tevékeny munka folyik. 

A tudományos diákköri tevékenység jelentősen meg-

határozta, meghatározza és bízunk benne, hogy az 

elkövetkezőkben is meg fogja határozni a diákéletet, a 

tudomány, az értékek iránt érdeklődő hallgatók tanul-

mányait.  

Célunk a hallgatóink számára megteremteni azokat a 

körülményeket, feltételeket, melyek a kutató munkáju-

kat elősegítik. A „SZIEGTK Tudomá nyos Diá kko ri prog-

rámjáinák tá mogátá sá á 2017/18. táné vbén” című NTP-

HHTDK-17-0036 számú projekt is ezeket a célokat 

segítette elő , melyet az Emberi  Erőforrások Miniszté-

riuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a 

Nemzeti Tehetség Program támogatott. 



A TDK múltja nagymértékben meghatározza a jelenét és a 

jövőjét is. Büszkék vagyunk a karunk hallgatói és oktatói által 

felmutatott múltra és jelenre, bízunk benne, hogy a jövő is az 

érdeklődő, tehetséges, tanulni vágyó diákok tehetségének 

kibontakozását fogja segíteni! 

A SZIE GTK Tudományos Diákköri Tanácsa az  
NTP-HHTDK-17-0036 pályázati projekt keretén 
belül megvalósította: 

 tájékoztatást nyújtott a hallgatók számára a 
Tudományos Diákkör működéséről, a kutatási 
tevékenységben rejlő lehetőségekről, 

 támogatta a hallgatók kutatásait, 

 folyamatosan segítette a hallgatók kutató 
munkáját, a publikálási tevékenység  
előkészítését, 

 A hallgatók prezentációs képességeit erősítette 

 Felkészítette a hallgatókat a helyi TDK-ra 

 Megszervezte a helyi TDK-t Gödöllőn és a 
Csíkszeredai Képzési Helyen 

 vendégelőadók meghívásával biztosította a legújabb 
szakmai eredmények megismerését, 

 a hallgatók számára biztosította a kutatási eredményeik 
publikálását konferenciákon, 

 elősegítette a kutatói-oktatói élet megismerését a 
hallgatók számára, 

 szakkönyvekkel bővítette a kutató hallgatók által elérhető 
könyvtárat, 

 A TDK eredményeit közzétette. 
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