FELHÍVÁS
A MATE AKI Tudományos Diákköri Konferenciára
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE)
Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet (AKI)
a 2021/22. tanévre meghirdeti
az Intézeti Tudományos Diákköri Konferenciáját.
A konferenciára várjuk azon hallgatók jelentkezését, akik tanulmányaik mellett olyan tudományos
tevékenységet folytatnak, amely az Intézet profiljához illik, önképzési céllal valósul meg és azt a hallgató
színvonalas pályamunkaként elkészíti, majd a Tudományos Diákköri Konferencián bemutatja.
Fontos határidők:
Jelentkezési lap leadási határideje:
Pályamunka és összefoglaló leadása:
Tudományos Diákköri Konferencia időpontja:

2021. október 6. (szerda) éjfél
2021. november 3. (szerda) éjfél
2021. november 24. (szerda)

A Konferencián a szekciók kialakítása a beérkezett pályamunkák függvénye. A konferencia az aktuális
járványügyi és intézményi előírások függvényében, annak betartásával kerül megrendezésre személyes
jelenléttel vagy online. Az Intézet által tervezett szekciók a haltudományok és a környezetbiztonság
tématerületén kerülnek kialakításra.
A jelentkezési lap, az összefoglaló és a pályamunka formai követelményei letölthetőek a MATE
e-learning „AKI - Tudományos Diákköri Konferencia TDK - 2021/2022 - ősz” kurzusban (továbbiakban:
TDK kurzus). Kérjük a formai követelmények megtekintését!
Amennyiben érdeklődik a TDK iránt, kérjük jelentkezzen be a „TDK kurzus”-ba!
Közvetlen link: https://elearning.uni-mate.hu/course/view.php?id=16728 A kurzus felvételéhez nincs
szükség jelszó megadására! Ide kell feltölteni a jelentkezéshez és konferencia részvételhez kapcsolódó
valamennyi dokumentumot, valamint ezen a felületen keresztül tájékoztatunk minden érdeklődő hallgatót!
A TDK-ra történő jelentkezés módja:
A TDK-ra jelentkezni 2021. szeptember 22. - október 6. között lehet.
A jelentkezéshez a számítógéppel kitöltött, hallgató és a konzulens oktató által aláírt és
szkennelt/befotózott jelentkezési lap feltöltése szükséges a „TDK kurzus” megfelelő felületrészébe.
A részvételhez a megfelelő formai követelményekkel elkészített pályamunka és az összefoglaló (rezümé)
feltöltése szükséges a „TDK kurzus” megfelelő felületrészébe.
A késve jelentkezők, illetve a dolgozatot későn leadók pályamunkáit nem tudjuk elfogadni az időpontok
közötti szűk határidők miatt!
További információ kérhető a TDK tevékenységet koordináló kollégáktól:
Szent István Campus (Gödöllő): Dr. Bokor Zoltán: bokor.zoltan@uni-mate.hu
Dr. Farkas Milán: farkas.milan@uni-mate.hu

Gödöllő, 2021. szeptember 20.

Dr. Bokor Zoltán
tudományos főmunkatárs
MATE AKI TDK felelős

