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Az karon évente megrendezésre kerülő DE MÉK Tudományos Diákköri Konferenciák mellett 

nagy hangsúlyt fektetünk a tehetségek felkutatására és a tudományos munka 

népszerűsítésére. Az alap- és mesterképzés rendszerének bevezetése után a mesterképzésre, 

majd az utána következő Ph.D. képzésre történő felvételiben komoly szerepe van a hallgatók 

tudományos diákköri munkájának, ami a hallgatók szemében is felértékelte a tudományos 

diákköri kutatások fontosságát. A tehetséges hallgatók kiválasztása és többirányú képzése 

szempontjából nagy jelentősége van a tudományos műhelyeknek. A közös tudományos 

kutatás segíti a hallgatók szakmai fejlődését és későbbi tudományos diákköri munkáját. 

 

Az első részprogram egy szakmai terepgyakorlati program volt 2016. októberében, ahol a 

hallgatók részt vehettek terepi programokon, szakmai előadásokon és saját vizsgálatokat is 

végeztek. 

A gyakorlat helyszínei (Ipolytarnóc, Budapest - Budai Sas hegy, Vértesboglár, Csákvár). 

Az ismeretek kompetencia növelő csoportját jelentik a természeti értékek megismerés e és 

saját dokumentálása azzal, hogy ezekhez kapcsolódó fontosabb helyszínek bejárása, 

megtekintése személyes élményt is jelent. A részt vevő hallgatók tudományos vizsgálatokat és 

gyakorlati megoldásokat ismerhetnek meg és ezáltal saját természettudományos ismereteik 

is fejlődnek.  
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2016. novemberében megrendezésre került a kari Tudományos Diákköri Konferencia. A 

konferenciára összesen 59 hallgató jelentkezett és 58 dolgozat került bemutatásra. A 

jelentkezők többsége a DE MÉK hallgatója, de a DE GTK és a DE TTK karokról is érkezett 

nevezés. A konferencián 5 külföldi hallgató is tartott előadást. Az induló hallgatók munkáját 

összesen 57 konzulens segítette.  A hallgatók nyolc szekcióban mutathatták be munkáikat. A 

legtöbb hallgató a Növénytudományi Szekcióban indult, 11 hallgató mutatkozott be ebben a 

szekcióban. A második legnépesebb a Természetvédelmi és az Agrár-környzetgazdálkodás 

Szekciók voltak 8 hallgatóval, a többi szekcióban is 5-7 hallgató mutatta be kutatási 

eredményeit. A konferencián 31 BSc. és 27 MSc. hallgató tartott előadást.  A bíráló bizottságok 

munkájában összesen 40 bíráló bizottsági tag vett részt, akiknek legnagyobb része karunk 

oktatója és hallgatója, de a konferencia színvonalát emelte a néhány, szakmai szervezetektől 

bírálóként meghívott bizottsági tag. Az egyes szekcióüléseken közreadott jelenléti ívek 

adatainak alapján összesen 280 fő vett részt hallgatóként a nyolc szekcióban megtartott 

előadásokon. A legtöbb érdeklődőt a Természetvédelmi Szekció vonzotta, 61 fő regisztrálta 

részvételét ezen a szekcióülésen. A szekcióelnökök értékelése alapján az előadások magas 
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színvonalúak voltak. Az előadások és a prezentációk összeállítása a hallgatók jártasságát 

bizonyítja, a bizottságok javaslatára kiválasztásra kerültek az Országos Tudományos Diákköri 

Konferenciára nevezendő hallgatók is. 

 

 

  
 

  
 

  
 

 

A program harmadik eleme a 2017. tavaszán megrendezett természetvédelmi tehetségnap. A 

program célja a TDK munka népszerűsítése és a tehetségek kiválasztása. A verseny két 

fordulós, az első fordulóban a hallgatók jelentős része teszt feladatot ír, az tananyagon kívüli 

ismereteket is magában foglaló teszt jól mutatja a hallgatók érdeklődését és felkészültségét, 

A jobb eredményt elérő hallgatók jutnak a második fordulóban elméleti és gyakorlati feladatok 
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elvégzésére kerül sor. A tehetségnapok eredményeként évente több hallgató érdeklődik a TDK 

munka iránt. A tehetségnap második fordulójának helyszíne a Nagyerdei Kultúrpark, ahol a 

terepi feladatok során a hallgatók szakmai tudásán kívül a tehetségük és szakmai érdeklődésük 

is kiderül a kreatív gyakorlati feladatok során. 
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