
           
 



Beszámoló 

az NTP-HHTDK-15-0077 pályázati azonosítószámú,  

SZE tudományos és művészeti diákkör című projektről 

 

 
A diákköri tevékenységre évről évre nagyobb hangsúlyt fektetnünk a Széchenyi István 

Egyetemen. Célunk, hogy a diákköri tevékenységbe a tudományterületek széles spektrumát 

lefedően minden karunkról és intézetünkből egyre több hallgató kapcsolódjon be, ezáltal 

hozzásegítve őket a munkaerőpiacon való sikeresebb érvényesüléshez, ill. a megalapozott 

tudományos életpályához. A pályázati keretében tehetséggondozó képzésekhez, diákköri 

konferenciához és tudásbázis bővítéshez nyertünk támogatást.  

A támogatás segítségével a diákköri konferenciákon való részvételre felkészítő képzési 

programokat szerveztünk 2016 február végétől 2016 április közepéig, összesen 8 alkalommal, 

24 óra időtartamban. A képzések során a résztvevők megismerkedhettek egy tudományos 

írásmű elkészítésének folyamatával a témaválasztástól a dolgozat felépítésén át a hatékony 

előadási technikákig. 

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 2015 tavaszán 

megrendezésre kerülő Országos 

Tudományos Diákköri Konferenciára. 

Az egész napos programsorozaton 

mintegy 350 hallgató, oktató és 

érdeklődő vendég vett részt.  

Május 19-én 3 hallgatónk vett részt az 

Eszterházy Károly Főiskola, a Magyar 

Élelmiszer-tudományi és Technológiai 

Egyesület, valamint az MTA Kémiai 

Osztályának Élelmiszertudományi 

Tudományos Bizottsága meghirdeti a XXI. Országos Jubileumi MÉTE Tudományos Diákköri 

Konferencián. 

2016 júniusában az intézményi tudásbázis bővítése érdekében a hallgatói tehetséggondozással 

kapcsolatos szakkönyvek kerültek be az Egyetemi Könyvtár állományába. 

 

Győr, 2016. július 28.  

 

 

 

 


