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TDK programunk azoknak a kiemelkedő tehetségű hallgatóknak szólt, akik elkötelezettek a 

kötelezően előírt tananyag elsajátításán túlmutató tevékenységek irányában is. Csapatépítő 

csoportos foglalkozások, kutatótábor keretében érzékenyítettük a hallgatókat a tudományos 

diákköri tevékenységre, célzott támogatást nyújtunk a témaválasztáshoz, kutatásuk 

tervezéséhez. Célunk volt a bevont hallgatók támogatása munkáik publikálása terén, valamint 

konferenciára való felkészítése. 

Mintákat kívánunk adni, mely a hallgatók számára követendővé teszi a tudományos pályát. Ezt 

a célt szolgálta a projektben a kutatótábor, ahol csoportos foglalkozások keretében egyénre 

szabott „útkeresés” történt tapasztalt kutatók, témavezetők irányításával. A modellállítást 

szolgálta a hazai konferencián résztvevőként történő megjelenés, amikor is lehetőséget kaptak 

a hallgatóknak arra, hogy egy rangos tudományos eseményen megtapasztalják vezető kutatók 

és kutatócsoportok munkáinak bemutatását, a diszkusszió, vita hasznosságát. Jó lehetőség volt 

ez a kapcsolatépítésre, szakmai látókörük, szemléletük tágítására. Ezek a rendezvények további 

motivációt és kutatási, vagy disszeminációs irányt adtak az érdeklődőknek. Biztosítottuk a 

TDK-s hallgatók hazai és nemzetközi konferencián való megjelenését (többségében online). A 

programba bevont, kiemelkedően tehetséges, a program futamideje alatt kutatási területükön 

eredményeket felmutató hallgatókat hazai és külföldi intézmények által meghirdetett 

programokba való becsatlakozásával, előadások bemutatásával segítettük. Ezek a konferencia 

szereplések lehetőséget adtak arra, hogy a hallgatók munkájukat az intézmény falain kívül is 

megmérettessék, új perspektívák nyíltak számukra, konferencia absztraktok segítségével 

szélesebb nyilvánosságot nyertek. A programba bevont hallgatók egy lektorált 

tanulmánykötetben - melyben helyet kaptak a programba bevont partnerek hallgatói illetve a 

TDK konferencia zsűri által javasolt pályamunkák - tudományos és közéleti publikációjának 

megjelentetésével, a hallgatók bemutathatták tudományos eredményeiket, erősítették az írott 

tudományos művek megírásával kapcsolatos készségeiket, képességeiket és tapasztalataikat. 

Átélhették a kutatók egyik legfőbb motivációs élményét, a jól végzett és szakértő által 

elfogadott tudományos munka megjelenését, kézzelfogható kötet formájában. A programba 

bevont hallgatók közül 8 hallgató társadalomtudomány és egészségtudomány területén 

tudományos és közéleti publikációját jelentettük meg egy lektorált tanulmánykötetben. A 

„Diáktudomány 6 - Fejlesztő tudomány” című kötet csak a formai követelményeinek 

megfelelő, független és tudományterületileg illetékes lektorok által véleményezett és közlésre 

elfogadott tanulmányokat tartalmazza. Ebben a hallgatók bemutatták tudományos 

eredményeiket, erősítették az írott tudományos művek megírásával kapcsolatos készségeiket, 

képességeiket és tapasztalataikat. 


