FELHÍVÁS
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
2022/23. tanév őszi
Intézményi Tudományos/Művészeti Diákköri
Konferencia részvételre
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Tehetség Tanácsa a 2022/23. tanév őszi félévére
meghirdeti az Intézményi Tudományos/Művészeti Diákköri Konferenciáját.
A konferenciára várjuk a MATE hallgatók és a középiskolás diákok jelentkezését, akik tanulmányaik
folytatása mellett olyan diáktudományos vagy művészeti tevékenységet folytatnak, amely az intézmény
profiljához illik, önképzési céllal valósul meg és azt a hallgató/diák színvonalas
pályamunkaként/pályaműként (továbbiakban pályamunka) elkészíti, majd az Intézményi
Tudományos/Művészeti Diákköri Konferencián bemutatja.
A részvételre jogosultak köre: a MATE bármely campusán, képzési helyén felsőoktatási szakképzésben,
alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő, nappali vagy levelező
munkarendű, állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozású, aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkező hallgató, vagy MATE oktató/kutató által témavezetett, középfokú oktatási intézményben
tanuló diák.
Fontos határidők:
Jelentkezés kezdete:
Jelentkezési határidő:
Pályamunka és összefoglaló (rezümé) leadása:
Tudományos Diákköri Konferencia időpontja:

2022. szeptember 19. (hétfő)
2022. október 5. (szerda) 24 óra (CET)
2022. október 26. (szerda) 24 óra (CET)
2022. november 23. (szerda)

A konferencia szekciók kialakítása a beérkezett pályamunkák függvénye. Egy szekció legalább
6 pályamunkával alakítható ki. Amennyiben egy tématerületen nem érkezik be minimum 6 pályamunka,
multidiszciplináris szekció alakítható ki. A hallgatók lehetőség szerint a képzési helyük szerinti campuson
kialakított szekciókban mutathatják be pályamunkájukat. A konferencia az aktuális járványügyi és
intézményi előírások függvényében, annak betartásával kerül megrendezésre személyes jelenléttel,
indokolt esetben online.
Ha a pályamunka bírálatánál jelentős véleménykülönbség adódik (az adható pontszámok 20%-a, vagy
annál nagyobb pontkülönbség), a szervező intézet TDK Bizottsága harmadik bírálót kérhet fel, vagy a
szekció bizottság elnökének kompetenciájába utalhatja a döntést.
A konferencián a dolgozat bemutatására 15 perc + 10 perc vita áll rendelkezésre.
A konferencia szekcióit a campus TDT elnökök és az intézeti TDT elnökök/felelősök közösen szervezik.
A konferenciával kapcsolatos részletes tájékoztató, a jelentkezési és feltöltési felület, valamint az
összefoglaló (rezümé) és a pályamunka formai követelményei megtekinthetőek a MATE e-learning
„MATE Tudományos DiákKör 2022/2023 tanév” kurzusban.
Amennyiben érdeklődik a TDK Konferencia iránt, kérjük jelentkezzen be a kurzusba!
Közvetlen link: https://elearning.uni-mate.hu/course/view.php?id=20470
A konferenciára a teljes MATE-n egységes nevezési felületen lehet jelentkezni. A jelentkezés kizárólag
elektronikus módon valósul meg. Jelentkezési űrlap elérhető a „MATE Tudományos DiákKör 2022/2023
tanév” e-learning kurzusban.
További információ kérhető az intézeti TDT elnököktől, vagy a campusok TDT elnökeitől.
(elérhetőségük a MATE honlap Hallgatói élet/Tudományos Diákkör menüpontjában és az e-learning
kurzusban)
Gödöllő, 2022. szeptember 15.

Prof. Dr. Mézes Miklós
MATE Tehetség Tanács elnök

