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Beszámoló 

az NTP-HHTDK-16-0077 pályázati azonosítószámú,  

SZE tudományos és művészeti diákkör című projektről 

 
 

A projekt segítségével megvalósítottuk a kitűzött célt a támogatási időszak alatt, vagyis az 

egyetemi hallgatók széleskörű bekapcsolása történt meg minden karról, ill. tudományterületről 

a tudományos diákköri tevékenységhez, ezáltal a munkaerőpiacon hasznosítható 

kompetenciákat szereztek a résztvevők. A pályázat központi elemeként megrendezett TMDK 

és Tehetségnap keretében egy közös intézményi konferenciához csatlakoztak az újonnan 

integrált karok képviselői is.  

 

2016. október 26-án a kari napok keretében, illetve a 

november 23-i Tehetségnap részprogramjaként a 

szakmai attitűdök kibontakoztatását segítő kurzus 

keretében PhD hallgatók és professzorok tartottak 

nyitott diskurzust a kutatói életformáról. A kurzust azzal 

a céllal szerveztük, hogy a TDK-ban, 

szakkollégiumokban, sőt a doktori iskolák első 

évfolyamaiban kiemelkedően teljesítő hallgatók reális 

képet kapjanak a kutatói életpályával kapcsolatban, megfelelő perspektívákat tudjanak 

meghatározni. A szűk körben lezajlott workshop jellegű alkalmak megfelelő keretet 

biztosítottak ehhez.  

 

A támogatás segítségével megszervezésre került 

2016. november 23-án a 28-dik intézményi 

Művészeti és Diákköri Konferencia, amelyet 

hetedik alkalommal bővítettünk Tehetségnappá 

készségfejlesztő programokkal és 

ismeretterjesztő előadásokkal. A TMDK során 

összesen 25 szekcióban mutathatták be a 

hallgatók tudományos vagy művészeti területen 

elért eredményeiket, illetve az Erasmusos 

hallgatók számára egy angol nyelvű szekció is 

megszervezésre került. A program kb. 300 fő résztvevő és érdeklődő jelenlétével valósult meg, 

közülük 170 fő előadóként vett részt a programon. A konferencián képviseltette magát az 

intézmény 8 kara és egy intézete. Kísérőprogramként többek között karrier tanácsadáson, 

ismeretterjesztő előadásokon, vagy éppen slam philosophy viadalon vehettek részt az 

érdeklődők. A TMDK-hoz kapcsolódóan elkészült a bemutatásra kerülő pályamunkák 

absztraktjainak elektronikus kötete.  
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A 2017-es év elején oktató kollégák segítségével 

TMDK-ra felkészítő kurzusokat tartottunk. 

Szakmai előadásként a Dusza András 

kommunikációs szakembert hívtuk meg külső 

előadóként, aki felkészítő kurzust tartott az 

érdeklődőknek a hatásos prezentációs és előadói 

technikai fogásokról.  

 

Április végén Hallgatói Kiválósági Nap keretében ünnepeltük meg a tanév folyamán a 

tehetséggondozási programokban kiemelkedő eredményt elért hallgatókat, ill. természetesen 

felkészítőiket.  

 

A tavaszi félévben került sor a pályázatban tervezett 

szakkönyv beszerzésére, amelynek keretében a 

Matthew Syed Bounce: The Myth of Talent and the 

Power of Practice kiadványt vásároltuk meg 

könyvtári állományba.  

 

Az eszközbeszerzés keretében a rendezvényeken 

online kérdőívek, ill. kompetencia-felmérő tesztek 

kitöltésére használható tabletet és 2 db hosszabbítót 

vásároltunk.  

 

 

Győr, 2017. július 26.  

 

 

 

 


