
SZENT ISTVÁN EGYETEM 
MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS 
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 

Kapcsolat: tdk.mkk@szie.hu 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

NTP-HHTDK-19-0074 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SZENT ISTVÁN EGYETEM 
MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS 
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 

Kapcsolat: tdk.mkk@szie.hu 
 

 

   

Az NTP-HHTDK-19-0074 azonosító számú pályázat keretében megvalósult 
programok 

 

A pályázatban megvalósított programunk központjában az szerepelt, hogy az 
agrár felsőoktatásban megvalósuló tehetséggondozást elősegítsük a TDK 
munkában való részvétel támogatásával, szakmai workshopok megrendezésével, 
valamint a TDK és kapcsolódó eseményeinek megvalósításával. Ezek a 
programok egy éven belül egymásra épülő strukturális elemek, amelyek mind 
fontos részei a karon folyó tehetséggondozásnak, és amelyek megteremtik a 
lehetőségét annak, a hallgatók kedvet és lehetőséget kapjanak munkájuk doktori 
képzésben való folytatásához. 

 

Ennek megvalósulásához az alábbi programokat valósítottuk meg: 

 

1., 2019.11.20. – Tudományos Diákköri Konferencia 

A konferencián 7 szekcióban, 60 fő hallgató 59 db pályamunkát mutatott be. Az 
előadások összefoglalói ISBN számmal ellátott kötetben jelentek meg, melyből 
3 példányt csatoltunk. 

A konferenciát megelőzően 2019.09.02–11.20. között a Kari Tudományos 
Diákköri Konferencia nevezési időszaka alatt elindítottuk a konferencia 
megszervezését, összeállításra kerültek a szakmai bizottságok, érkeztettük és 
bíráltattuk a benyújtott pályamunkákat, megszerveztük a konferencia kísérő 
rendezvényeit (Ünnepélyes megnyitó, Díjátadó és záró fogadás). 

Maga a 2019. évi TDK konferencia még személyes jelenléttel került 
megrendezésre, a sokéves átlagnak megfelelő létszám mellett. 

  



SZENT ISTVÁN EGYETEM 
MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS 
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 

Kapcsolat: tdk.mkk@szie.hu 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Képtábla: A 2019. évi TDK konferencia életképei 



SZENT ISTVÁN EGYETEM 
MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS 
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 

Kapcsolat: tdk.mkk@szie.hu 
 

 

   

2., 2020.09.28. – „SZIE MKK TDK MOTIVÁCIÓS NAP” c. program 
keretében három motiváló előadás hangzott el.  

Ezek az előadások különböző szemszögből mutatták be a tudományos diákköri 
kutatásokba való bekapcsolódás előnyeit, lehetőségeit, kimeneteit. Az előadóktól 
volt lehetőség kérdezni, így a hallgatók személyes válaszokat kaphattak, illetve 
tapasztalatokat is cserélhettek egymással. 

A program 20 fő résztvevővel valósult meg az online térben.  
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2. Képtábla: A Motivációs Nap előadásainak egyes életképei. 

3., 2020.10.26. – „Legyél jobb előadó!” – Prezentációs trükkök, jól bevált 
praktikák” interaktív zártkörű workshop online. 

A prezentációs workshop célja az volt, hogy a TDK-ra készülő hallgatóknak 
lehetőséget biztosítson prezentációs trükkök és praktikák elsajátítására. Az 
eseményt célzottan a kari Tudományos Diákköri Konferencia előtti időszakra 
időzítettük, hogy az idei évben versenyezni, szerepelni kívánó hallgatóknak olyan 
segítséget nyújtsunk, amelynek hatása már rövid távon is érezhető. A programot 
Boros Katinka Creative Services Manager és prezentációs tréner tartotta. A 
workshopon a rövid elméleti oktatás mellett a főhangsúly az interaktív 
feladatmegoldáson volt. Az érintett témák: 1) a prezentáció vizuális- és előadói 
alapelvei, 2) a hallgatóságnak átadni kívánt üzenet megfogalmazása, 3) és a 
prezentációs szituációk gyakorlása. A hallgatók először egy rövid elméleti 
képzésben részesültek, majd 3-4 fős csoportokra osztotta a résztvevőket a tréner. 
Minden csoport saját prezentációs feladatot kapott. A feladatok kidolgozása során 
a tréner minden csoport munkájába részt vett, gyakorlati tanácsokkal segítette 
őket a feladatok elvégzésében. A workshop zárásaképpen az egyes csoportok 
bemutatták feladatukat, amelyet a résztvevők közösen értékeltek az elméleti 
képzésen elhangzott szempontok és kritériumok alapján. A workshopon 14 fő vett 
részt, mely létszám lehetővé tette a személyes konzultálást és probléma, kérdés 
megbeszélését. 
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3. Képtábla: A Prezentációs workshop előadásainak egyes életképei. 

 

4., 2020.11.25. – Tudományos Diákköri Konferencia 

Az online konferencián 5 szekcióban, 34 fő hallgató, 33 db pályamunkát mutatott 
be. Az előadások összefoglaló kötete előkészítés alatt van. 

A vírushelyzet okozta futamidő módosítás miatt a 2020. évi TDK-ra volt hatással 
a 2020 őszén megvalósított programsorozat. A SZIE MKK esetében sikerült a 
csökkenéseket minimalizálni a novemberi online konferencia elé időzített toborzó 
és szakmai programokkal. A 2019. évi és 2020. évi TDK-n összesen 69 dolgozat 
minősült OTDK-ra. 

 



SZENT ISTVÁN EGYETEM 
MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS 
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 

Kapcsolat: tdk.mkk@szie.hu 
 

 

   

 

 

 



SZENT ISTVÁN EGYETEM 
MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS 
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 

Kapcsolat: tdk.mkk@szie.hu 
 

 

   

 

4. Képtábla: A 2020. évi online TDK programismertető képernyője és egyes 
előadásainak életképei. 


