
           
 

 
TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI DIÁKKÖRI TANÁCS 

 

 

Beszámoló a 2016. április 20-i Tudományos és Művészeti Diákköri 

Konferenciáról és Tehetség Napról 

A Széchenyi István Egyetem 2016. április 20-án, szerdán 27. alkalommal rendezte meg a 

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciát, illetve hatodik alkalommal került sor a 

Tehetségnapra, vagyis a TMDK-hoz kapcsolódó programok egész napos rendezvénysorozattá való 

kibővítésére. A rendezvény megvalósulását a Nemzeti Tehetség Program NTP-HHTDK-15-0077-es 

azonosítószámú projektje támogatta.  
 

A Tehetség Nap ünnepélyes megnyitója a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet hallgatóinak 

előadásával, majd Dr. Kuczmann Miklós dékánhelyettes, mestertanár köszöntőjével vette kezdetét.  
 

A Konferencián résztvevő 154 egyetemi hallgató (közülük egy más magyar felsőoktatási 

intézményből és kettő erasmusos hallgatóként) 20 szekció keretében, összesen 139 előadáson 

mutatta be tudományos vagy művészeti területen elért eredményeit. A folyamatos szakmai ellenőrzést 

kb. 150 konzulens és zsűritag biztosította, akik között megtalálhattuk a tanszéki mérnöktől az 

egyetemi tanárig az egyetem számos tanszékének oktatóit. 21. szekcióként angol nyelven Erasmus 

program keretében az intézményben tanuló hallgatók is bemutatták kutatásaikat.  
 

A szekcióülésekkel párhuzamosan ún. pánikoldó programok zajlottak, amelyek keretében többek 

között grafológiai tanácsadáson, önismereti és konfliktuskezelési tréningen vehettek részt az 

érdeklődők. A délután folyamán izgalmas témaajánló előadásokon vehettek részt a hallgatók.  
 

A Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia az esti órákban megtartott eredményhirdetéssel 

zárult. Az okleveleket TMDT elnök asszony adta át. Mindösszesen 31 első díj, 17 második díj, 10 

harmadik díj és 17 különdíj került kiosztásra. A konferencián 44 hallgató szerzett jogosultságot a 

2017 tavaszán megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. Az egész napos 

programsorozaton mintegy 350 hallgató, oktató és érdeklődő vendég vett részt.  

 

Gratulálunk minden résztvevőnek és felkészítő tanáraiknak! 

A 2016. évi tavaszi TMDK számokban 

Szervezeti 

egység 

Szekciók 

száma 

Előadások 

száma 

Hallgatók 

száma 

KGK 1 6 7 

AHJK 1 6 7 

ÉÉKK 2 9 13 

GIVK 3 11 13 

ÁJK 4 15 15 

PLI 1 4 4 

ZMI 5 70 77 

AK 2 9 9 

MÉK 1 9 9 

Összesen 20 139 154 

 


