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Beszámoló a 2015. október 28-i Tudományos és Művészeti Diákköri 

Konferenciáról és Tehetség Napról 

A Széchenyi István Egyetem 2015. október 28-án, szerdán 

26. alkalommal rendezte meg a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciát, illetve ötödik 

alkalommal került sor a Tehetségnapra, vagyis a TMDK-hoz kapcsolódó programok egész napos 

rendezvénysorozattá való kibővítésére.   
 

A Tehetség Nap ünnepélyes megnyitója a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet hallgatóinak 

előadásával, majd Dr. Kovács Gábor rektorhelyettes köszöntőjével vette kezdetét. Ezt követően 

Kőhalmi-Kara Zsuzsanna balettművész, magántáncos és növendékei műsorát tekinthettük meg, 

illetve meghallgathattuk a tanítványból mesterré válás útjának lépcsőfokairól szóló történetet.  
 

A Konferencián résztvevő 123 egyetemi hallgató (közülük egy más magyar felsőoktatási 

intézményből és kettő erasmusos hallgatóként) 17 szekció keretében, összesen 100 előadáson 

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

gyakorló 60 konzulens között megtalálhattuk a tanszéki mérnöktől az egyetemi tanárig az egyetem 

számos tanszékének oktatóit. Az előadások szakmai minősítéséért 72 zsűritag volt felelős. 
 

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

tanácsadáson, önismereti és konfliktuskezelési tréningen vehettek részt az érdeklődők. A délután 

folyamán izgalmas témaajánló előadásokon vehettek részt a hallgatók. Az Aulában megtörtént a 

Tehetségfal ünnepélyes átadása, valamint a Tudomány és Karrier című kötet bemutatója.  
 

A Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia az esti órákban megtartott eredményhirdetéssel 

zárult. Az okleveleket TMDT elnök asszony adta át. Mindösszesen 22 első díj, 18 második díj, 9 

harmadik díj és 17 különdíj került kiosztásra. A konferencián 27 hallgató szerzett jogosultságot a 

2015 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 2015. évi őszi TMDK számokban 

Szervezeti 

egység 

Szekciók 

száma 

Előadások 

száma 

Hallgatók 

száma 

KGK 4 8 8 

AHJK 2 9 6 

ÉÉKK 1 3 8 

GIVK 4 17 24 

ÁJK 1 5 6 

PLI 0 2 2 

ZMI 5 56 68 

Összesen 17 100 122 

 


