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NTP-HHTDK-17-0036 „SZIEGTK Tudományos Diákköri programjainak 

támogatása a 2017/18. tanévben” Projekt szakmai beszámoló 

 
A 2017/18. 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 konferenciáról és az eredményekről, az egyes projektelemekről és megvalósulásukról 

részletes információk, valamint a kiadványok a SZIE GTK TDT honlapfelületén 

megtalálhatóak (http://www.gtk.szie.hu/tudomany/tudomanyos-diakkor/201718-tanev ). 

 

Kari Tudományos Diákköri Konferencia (KTDK) 

Legfőbb projektelem a KTDK előkészítése és megszervezése volt.  

A konferencia megfelelő előkészületei nem csak a rendezvény szervezésére koncentráltak. 

2017. szeptember 20-án módszertani, október 4-én pályamunka írás módszertani, október 18-

án és november 8. és 15-én prezentációs felkészítésen vettek részt a TDK-s hallgatók.  

A konferencia előkészületei keretében a hallgatók nevezésének bonyolítása, a pályamunkák 

nyomtatása és köttetése, 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. 

2017. november 22-én rendezte Tudományos Diákköri Konferenciáját a Szent István Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara Gödöllőn. 14 szekcióban pontosan 100 pályamunkát mutatott 

be 100 hallgató. A Szekció Bizottságok véleménye szerint a hallgatók többsége kimagasló kutató 

munkával szerepelt a megmérettetésen, ezt bizonyítja az is, hogy 50 pályamunka bemutatását javasolták 

a 2019. év tavaszán megrendezésre kerülő XXXIV. 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 közel 200 fő hallgató, oktató, kutató és érdeklődő 

megtekinthette a magas színvonalú előadásokat! A hallgatók Tudományos Diákköri 

pályamunkái nyomtatott formába megtekinthetőek a SZIE GTK RGVI Könyvtárában (Főépület 

IV. emelet). 

 

 

 

 

 

 

 

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


Megnyitó: 

   

  

Szekció ülések: 

  

  



  

 

Záró, díjátadó ünnepség: 

   

  

 

2018. február 2-án került megrendezésre a Tudományos Diákköri Konferencia 15. szekciója 

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

Csíkszeredában. Öt vidékfejlesztő agrármérnök MSc II. évfolyamos hallgató mutatta be 

kutatását. A pályamunkák igen színvonalasak és nagyon változatosak voltak, hallhattunk 

előadásokat Székelyudvarhely, Gyimesközéplok és Bözödújfalu fejlesztési lehetőségeiről, a 

nemzetközi vándorlásról és Csíkszenttamás birtokviszonyairól is.  

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

konzulens tanáraik elvégzett munkáját. Dr. Daróczi Miklós Elnök Úr bizottsági munkáját 

segítette Dr. Máthé Emma, igazgatósági tag, a Pro Agricultura Hargitae Universitas 

Alapítványtól, Dr. Ritter Krisztián intézetigazgató-helyettes Úr és Dr. Péli László docens Úr. 



Fotók a rendezvényről: 

  

  
 

A tavaszi félévben 5 kurzusalkalmat tartottunk a projekt keretén belül, elősegítve a hallhatók 

publikációinak megjelenését – 2018. február 28-án és március 7-én tanulmányírás módszertani 

kurzussal, majd március 8-án prezentációkészítés módszertani kurzusalakalommal-, majd a 

következő tanévi KTDK felkészülését segítendő 2018. március 14-én és 21-én pályamunkaírás 

módszertani felkészítés valósult meg. 

 

A KTDK konferenciák megszervezése mellett több hallgatókat támogató projektelem valósult 

meg a tanév során. Az egyik legfontosabb 5 szakmai előadás tartása volt, valamint hallgatóink 

jelentős számban vettek részt konferenciákon. 

 

Szakmai előadások: 

2018. május 2. Dr. Pápai Éva: Az ügyvéd szerepe a büntetőeljárásban 

2018. május 3. Szántai Szilvia: Települések Magyarországon  

2018. május 7. Dr. Bőgel György: Mesterséges intelligencia a vállalatvezetésben  

2018. május 9. Dr. Nagy Viktor: A szállítmányozás gyakorlati kihívásai  

2018. május 10 Szántai Szilvia: A települések fejlődése, fejlesztése és gazdálkodása  

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

információinak bővítését célozva valósultak meg. 

 

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

összesen 194 fő számára biztosítottuk 163 megjelent publikáció formájában. 

 

Kari TDK publikációk  

 SZIE GTK TDK Gödöllő összefoglaló kötetben 100 rezümé ( ISBN 978-963-269-691-

1), valamint 100 pályamunka 

 SZIE GTK TDK Csíkszereda (15. szekció) 5 pályamunka 

 

Tanulmánykötetben, összefoglaló kötetben való publikálás: 

 Gazdaság és jog Tanulmánykötet ISBN: 978-963-269-748-2 (29 hallgató 23 

tanulmánya) 



 Beruházási és finanszírozási döntések összehangolása ISBN 978-963-269-695-9 (5 

hallgató 5 publikációja) 

 

 SMART tényezők vizsgálata a hazai megyei jogú városokban a Modern Városok 

Program tükrében konferencia kiadvány ISBN 978-963-269-710-9 (51 hallgató 26 

absztraktja) 

 Multikulturalitás a XXI. században IV. című nemzetközi konferencia részvétel 2018. 

május 11. (4 hallgató 4 konferencia részvétele) 

 

 
 

 

A hallgatók felkészüléséhez, kutató munkájához komoly szakirodalomra van szükségük. A 

projekt keretében 25 szakkönyv beszerzésére került sor, mely szakkönyvek a SZIE GTK RGVI 



Intézeti könyvtárában megtekinthetőek és indokolt esetben rövid időre kölcsönözhetőek a 

TDK-ra készülő hallgatók számára. 

 

A hallgatók számára biztosítottuk a konferencia részvételt. A helyi rendezvényeken történő 

megjelenés külön költséget nem jelentett. 

 

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. 300 hallgatót és 53 oktató, kutató 

kollégát, doktorandusz hallgatót mozgatott meg.  

 

A projekt az NTP-HHTDK-17-0036 " SZIEGTK Tudományos Diákköri programjainak 

támogatása a 2017/18. tanévben " című projekt támogatásával valósult meg, melyet az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség 

Program támogat. 

      


