Felhívás az őszi Állattenyésztés Tudományok
Intézet TDK konferenciáján való részvételre
Kedves Kollégák és TDK-s Hallgatók!
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Állattenyésztés Tudományok Intézete 2021. november 24én megrendezi az Intézeti Tudományos Diákköri Konferenciát.
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•
•

A konferencia rendezésével kapcsolatos határidők az alábbiak:
Jelentkezési határidő: 2021. október 6. du. 16:00
Egyoldalas összefoglalók beküldése: 2021. október 6. du. 16:00
Adatnyilvántartási nyilatkozat eredeti aláírt példányának leadása: 2021. október 6. du. 16:00
Dolgozat leadása: 2021. november 3. du. 16:00
Konferencia időpontja: 2021. november 24.
Jelentkezni, illetve az elkészített egyoldalas összefoglalókat a tdk.ati@uni-mate.hu címre kérem
elküldeni, WORD formátumban (.doc vagy .docx). Az elkészített dolgozatokat szintén a tdk.ati@unimate.hu címre PDF formátumban szükséges elküldeni. A konferencia kiadvány egységes formai
követelményei miatt kiemelten fontos, hogy az összefoglalók a mellékelt mintának megfelelően
készüljenek el. Kérem a megadott határidők betartását a jelentkezések, illetve az összefoglalók
leadásakor a szoros nyomdai és szervezési határidők miatt. Az eredeti, aláírt adatnyilvántartási
nyilatkozatokat az Állattenyésztés Tudományok Intézet, Állattenyésztés-technológiai és Állatjólléti
Tanszékének adminisztrációján (Gödöllő, szobaszám: 1086, Bényi Erzsébet) kérjük munkaidőben
leadni vagy postai úton eljuttatni!
Az egyoldalas formátum, a jelentkezési lap és a nyilatkozat a tdk.ati@uni-mate.hu címen elkérhető!
Jelen felhívás közzétételének időpontjában a soron következő XXXVI. OTDK központi, illetve szekció
felhívásai még nem nyilvánosak, így ezek megjelenéséig a XXXV. OTDK követelményeihez igazítjuk
az intézeti konferencián bemutatandó dolgozatok követelményrendszerét. Így azok a tervezett OTDK
szekciónak megfelelően készíthetők el.
A formai követelmények és elsősorban az abban meghatározott terjedelem betartása az esetleges
OTDK részvétel miatt kiemelten fontos!
Formai követelmények agrár: http://otdk.hu/media/uploads/35agrar1melleklet.pdf
Formai követelmények biológia: http://otdk.hu/media/uploads/35biologia1melleklet.pdf
A szak- és diplomadolgozatok TDK dolgozatként való benyújtásával kapcsolatban a XXXV.OTDK
Központi felhívásában, továbbá a megcélzott szekció kiegészítésében foglaltak az irányadók.
XXXV. OTDK központi felhívása részvétellel kapcsolatos melléklete:
http://otdk.hu/media/uploads/35_2szamumelleklet.pdf
Agrártudományi Szekció felhívása: http://otdk.hu/media/uploads/35agrarszekcio.pdf
Biológia Szekció felhívása: http://otdk.hu/media/uploads/35biologiaszekcio.pdf
Tervezett szekció:
Állattenyésztés-tudományi Szekció
FONTOS INFOMÁCIÓ: A szervezők szándéka, hogy a mindenkori rektori utasításnak megfelelő
szabályok betartása mellett személyes jelenléttel kerüljön megszervezésre. Amennyiben a
COVID-19 járványhelyzet erre vonatkozóan változást hoz, a TDK átköltözik az online térbe,
amelyről részletes tájékoztatás – az OTDT ajánlásainak figyelembevételével – aktuálisan adunk
közre.

Eredményes felkészülést és sok sikert kívánok a tudományos diákköri munkához!
Üdvözlettel,
Szabó Rubina Tünde
Intézeti TDT felelős
Gödöllő, 2021. szeptember. 20.

