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 Szakkollégium

A Tormay Béla Szakkollégium célja, hogy magas színvonalú képzéssel és
szolgáltatással, az alap- és alkalmazott tudományok művelésével
hozzájáruljon a Debreceni Egyetem, és ezen belül az agrár szakterület
fejlődéséhez.

A Szakkollégium a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi
és Környezetgazdálkodási Kar és a Gazdálkodástudományi Kar között működő
olyan szervezett, központilag támogatott tehetséggondozási rendszere, mely
lehetőséget nyújt a hallgatók számára, hogy szakterületükön, érdeklődési
területükön belül többlet ismeretanyagot szerezzenek, valamint a hallgatói
támogatási rendszer adta lehetőségek segítségével, kutatómunkát
végezzenek.



A Tehetséggondozás fontosabb eseményei 

A DEBRECENI EGYETEM,  Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási karán

 DETEP - http://detep.unideb.hu/

 elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakozását

 a mesterképzésre és PhD képzésbe való bejutás elősegítése

 végső célja a legtehetségesebb hallgatók egyetemi

oktatókká/kutatókká válásának támogatása, tudományos utánpótlás

nevelése

 kutatás, témavezető

 ösztöndíj

 diplomamelléklet

 egyes pályázatoknál előnyt jelent
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 Témavezető irányításával egyéni kutatómunka

 Publikáció, előadás, TDK

 Konzultációs kredit, teljesítmény kredit

 Ösztöndíj a teljesítmény alapján

 szakkollégisták figyelmét külön is felhívják rá, nem automatikus a 

felvétel
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A DETEP tagok száma a Debreceni Egyetem karain (2015)
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 Kari Tudományos Diákköri Konferenciák (TDK) áttekintése 

A Mezőgazdaság- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Tudományos Diákköri Tanács munkájával segíti a kar fő célkitűzésének
elérését, a változó társadalmi és gazdasági kihívásokra reagáló módon,
innovatív gyakorlatias képzés megvalósítását, melynek az egyik eszköze a
tudományos diákköri munka.

A karon működő tudományos diákköri tevékenység rendszeres bemutatkozási
lehetőséget biztosít a hallgatók számára.

Minden tanévben megrendezzük a Kari Tudományos Diákköri Konferenciát.
Kétévente részt veszünk az Országos Tudományos Diákköri Konferencián,
ahová a két időközi kari konferencia legeredményesebb résztvevőit delegáljuk.



DE MÉK Kari TDK Konferencia 2015



Jelentkezés: 2016. október 7.

Jelentkezési lap:

http://mek.unideb.hu/index.php

/hu/tdk-hirek

Kari szakdolgozati és 

diplomamunka formai 

követelmények (de maximum 50 

oldal)

http://mek.unideb.hu/index.php/hu/tdk-hirek


A TDK SZÁMOKBAN

A hallgatói jelentkezések alakulása
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A TDK SZÁMOKBAN

A különböző képzési formában résztvevők aránya
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 Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) http://otdt.hu/

A Országos Tudományos Diákköri Konferencia kétévenként kerül
megrendezésre, a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások tudományos
eredményeinek bemutatási lehetősége, elismert szakemberekből,
professzorokból, akadémikusokból álló bíráló bizottságok által hitelesített
értékelési fórum.

Az országos konferencia döntő, ez a második forduló, amelyet első fordulóként
intézményi (kari) konferenciákon való válogatás előz meg, vagyis az országos
rendezvényen való bemutatási lehetőség csak intézményi jelölés, továbbá az
ezt követő pozitív bírálói javaslat alapján valósulhat meg.

Az OTDK-kat az Országos Tudományos Diákköri Tanács az Oktatási Minisztérium
és a Magyar Tudományos Akadémia védnökségével, a felsőoktatásban érintett
minisztériumok és országos hatáskörű intézmények erkölcsi, anyagi
támogatásával szervezi egyre növekvő társadalmi nyilvánosság mellett.

http://otdt.hu/


OTDK konferencián indult és helyezett hallgatók, 

1995-2015 (DATE, MTK, MÉK)
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XXXII. OTDK Agrártudományi Szekció

Szeged, 2015.

A Kar hallgatói összesen 14 díjat szereztek (52 %)

az alábbiak szerint:

5 különdíj

2 harmadik helyezés

3 második helyezés

4 első helyezés

Az utóbbi 20 év legjobb eredményét érték el 

a Kar hallgatói!







4.2.2.2. A pályamunkával kapcsolatos feltételek:

Az OTDK-ra történő nevezés feltétele olyan diáktudományos, 

művészeti tevékenységet

dokumentáló pályamunka (dolgozat, alkotás), amely a képzési idő 

alatt, önképzési céllal készült, és a képzési idő alatt, az 

abszolutóriumot megelőzően személyesen bemutatták, továbbá 

minősítették szakterületi, kari, intézményi tudományos diákköri 

fórumon, és ott a zsűri az aktuális Országos Tudományos Diákköri 

Konferenciára javasolta.



4.2.2.2. Kapcsolódó megjegyzés:

Az egyetemi, főiskolai tanulmányok során kötelezően, a tantervben

is előírt feladatok, szemináriumi dolgozatok, továbbá eljárásra

bocsátott vagy megvédett szakdolgozatok illetve diplomamunkák és 

a PhD-képzésben résztvevők egyetemi végzettségük 

megszerzését követően készített és/vagy bemutatott 

tudományos munkái – tekintettel arra, hogy azok nem 

tartoznak a felsőoktatási önképzés fogalomkörébe – az 

Országos Tudományos Diákköri Konferenciára 

nem nyújthatók be.
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 Tudományos pálya kezdete és megalapozója

 Szakmai ismeretségek és kapcsolatok

 Későbbi MSc. Ph.D. előnyt és tapasztalatot ad

 Munkahely keresésnél előnyt jelent a gyakorlati és kutatói tapasztalat

 Pályadíjak, különdíjak

 Szakmai konferenciák

 Külföldi tanulmányutak és programok

 Ösztöndíjak, tehetséggondozó programok, pályázatok

 Kari vagy országos helyezés esetén jeles szakdolgozat


