Beszámoló a kari Tudományos Diákkör támogatásáról
A Nemzeti Tehetség Program „A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik
támogatása” című pályázati forrás keretében a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági
Karának Tudományos Diákköri Tanácsa 2018-ban 1 659 000,- Ft támogatást nyert.
A Tudományos Diákköri Konferencia megszervezésére 2018.12.05.-én, a pályázati keret
biztosított lehetőséget. A Konferencián az Állattudományi és Vadgazdálkodási-, valamint a
Növénytudomány is és Ökonómiai Szekciókban folytak előadások.
Az elnyert forrásból lehetőségünk volt egy 12+2 órás felkészítő tanfolyamot is szervezni (A
tudományos szakmai attitűdök kibontakozását segítő kurzusok szervezése a TDK-zó hallgatók
számára.), melyen karunk hallgatói és oktatói is egyaránt részt vettek.
A Kutatási ismeretek fejlesztését szolgáló tanfolyami képzés során a résztvevők
megismerkedhettek a kutatásokat előkészítő műveletekkel és tevékenységekkel, fontosabb
kísérleti elrendezésekkel. A képzés, az egyes kutatási módszerek szemléltetéséből, mérési
technikák és az adatgyűjtési munkák bemutatásából, adatbázis készítés és kezelés
munkafolyamataiból, továbbá adatsorok statisztikai programok segítségével történő
elemzéséből állt össze. A hallgatók gyakorlati foglalkozások keretében alkalmazhatták az
adatelemzési módokat, Microsoft Excel és SPSS programok segítségével. Ezen túlmenően
prezentáció készítési-, valamint az előadói készség fejlesztését szolgáló gyakorlatok segítették
a hallgatók felkészítését.
A TDK Orientációs Nap (Rendezvények, tanácskozások szervezése a TDK-zó hallgatók
számára.) szervezéséhez a pályázati keretek biztosítottak lehetőséget. A TDK Orientációs Nap
2019.03.19.-én került megszervezésre a kari TDT által meghirdetett Tudományos Prezentációs
Versennyel együtt. A prezentációs versenyen szereplő hallgatók a Tudományos Diákköri
Konferencián már sikerrel bemutatott kutatási területük népszerűsítésére helyezték a hangsúlyt.
A két tudományos platform összevonásával teremtettünk lehetőséget arra, hogy a már TDKzott hallgatók közvetlenebb, fesztelenebb körülmények között tudjanak szakmai és tudományos

tapasztalatot, a karon folyó aktuális kutatási tevékenységekre egyfajta rálátást adni a leendő
TDK-ni vágyó hallgatók számára.
A pályázat segítségével módunkban állt két, végzett hallgatónk által tartott kötetlen
beszélgetéssel egybekötött szakmai előadás szervezésére (Kötetlen beszélgetéssel egybekötött
– legalább egy meghívott külső szakértő vagy korábbi TDK helyezett által tartott szakmai
előadás szervezése, lebonyolítása a TDK-zó hallgatók számára.). Nagypál Virág a XXXII.
OTDK Agrártudományi Szekció, Növénytermesztési tagozatban 2. helyezést ért el és
különdíjat nyert, míg Szabó Ákos a XXXI. OTDK Agrártudományi Szekció Állattenyésztéstan
tagozatában különdíjas volt.
Bízunk benne, hogy hallgatóink és az őket felkészítő oktató kollegák lelkesedése továbbra is
töretlen marad, ezáltal eredményes és színvonalas tudományos diákköri munkák születnek.
Összességében elmondható, hogy az NTP-HHTDK-18-0012 pályázati program keretében
elnyert forrás nagyban hozzájárult a kari Tudományos Diákköri élet segítéséhez.

