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A Károly Róbert Főiskola Tudományos Diákköri Tanácsa „TDK felkészítő 

kurzus, kutatás és intézményi TDK konferencia szervezése a Károly Róbert 

Főiskolán” címmel sikeres tehetséggondozó projektet (pályázati azonosító: 

NTP-HHTDK-15-0069) valósított meg a Károly Róbert Főiskola hallgatóinak 

körében. A tehetséggondozó projekt megvalósítására 2015. október 1. és 

2016. június 30. között került sor a Nemzeti Tehetségprogram „„Hazai 

Tudományos Diákköri műhelyek támogatása” (NTP-HHTDK-15) pályázati 

kiírása keretében. A program nem valósulhatott volna meg az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő támogatása nélkül. 

 

A program főbb eredményei: 

A tehetséggondozó program célja a Károly Róbert Főiskolán a Tudományos 

Diákkörhöz kapcsolódóan folyó kutatómunka komplex segítése volt. Ennek 

keretében „Hogyan készítsünk sikeres TDK dolgozatot?” címmel 12 

előadásból álló kurzust szerveztünk 2016 februárjában a KRF TDT az 

alapszakos hallgatóink számára. Az előadássorozatban olyan kollégák 

tartottak előadást, akik aktív szerepet játszanak a Főiskola tudományos 

diákköri életében. Az előadásokon a hallgatói részvétel az előzetes 

elvárásoknak megfelelő volt. A részt vevő hallgatók az előadásokat 

kifejezetten hasznosnak tartották, többen részt vettek a tavaszi intézményi 

tudományos diákköri konferencián, mások pedig a következő félévekben 

megrendezésre kerülő konferenciákon való részvételt tervezik. A program 

elősegítette a 2015 novemberében megrendezésre kerülő intézményi TDK-ra 



jelentkező hallgatók egyéni felkészülését, pályamunkájuk véglegesítését. 

Eredetileg nem volt a terveink között, hogy 2016 tavaszán is TDK konferenciát 

szervezzünk intézményünkben, azonban a megnövekvő érdeklődés ezt 

szükségessé tette. A program futamidejéből adódik, hogy annak 

megvalósítása a jövőben is tartogat pozitív hatásokat a tehetséggondozó 

munkát illetően. A program ideje alatt 2015 novemberében és 2016 

májusában sorra kerülő intézményi TDK konferencia minden szempontból 

színvonalas megrendezése a pályázat támogatásával valósult meg. A 

konferencián sikerrel szereplő hallgatóink számára publikációs lehetőséget 

biztosítottunk a KRF gondozásában megjelenő folyóiratban, az Acta Carolus 

Robertus-ban. A 2015 őszén megrendezett TDK-n szereplő hallgatók közül 

többen részt vettek a KRF-en szervezett XV. Nemzetközi Tudományos Napok 

konferencián és publikáltak annak kiadványában. A projekt keretében emellett 

szakkönyvek beszerzésére került sor, amelyek kifejezetten a TDK-zó hallgatók 

kutatási területeire fókuszáltak ezzel is elősegítve az egyéni kutatómunkát. 

 

Megvalósított szakmai tevékenységek: 

 TDK-zó hallgatók egyéni felkészítése, konzultációk: folyamatosan 

 Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia megszervezése (1): 

2015. november 

 TDK-zó hallgatók publikálása a KRF gondozásában megjelenő Acta 

Carolus Robertus intézményi folyóiratban: 2016. február 

 Hallgatók részvétele előadással, illetve poszterrel a Innovációs 

kihívások és lehetőségek 2014-2020 között: XV. Nemzetközi 

Tudományos Napok c. konferencián és publikálás annak kiadványában. 

 TDK-zó hallgatók egyéni kutatómunkájának segítésére szakkönyvek 

beszerzése: 2016. március és május 

 Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia megszervezése (2): 

2016. május 
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Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

 

 



FÉNYKÉPES DOKUMENTÁCIÓ 

 

 

1. kép: Ambrus Andrea előadása a TDK felkészítő kurzuson 

 

 

2. kép: Dr. Bujdosó Zoltán előadása a TDK felkészítő kurzuson 

 

 



 

 

3. kép: Csernák előadása a TDK felkészítő kurzuson 

 

 

4. kép: Dr. Bujdosó Zoltán előadása a TDK felkészítő kurzuson 

 

 



 

 

5. kép: Bekő László előadása a TDK felkészítő kurzuson 

 

 

6. kép: Intézményi TDK konferencia – megnyitó 

 

 



 

 

7. kép: Intézményi TDK konferencia – Vidékfejlesztési Szekció 

 

 

 

8. kép: Intézményi TDK konferencia – Balogh Zita Tünde előadása 

 



 

 

9. kép: Intézményi TDK konferencia – Kovácsné Percz Eszter előadása 

 

 

 

10. kép: Intézményi TDK konferencia – eredményhirdetés 1. 

 



 

 

 

11. kép: Intézményi TDK konferencia – eredményhirdetés 2. 

 

 

12. kép: Intézményi TDK konferencia – eredményhirdetés 3. 

 


