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XXIII. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA
2017. május 5-6.
Pécs
A XXIII. Kari Tudományos Diákköri Konferencia házigazdája Pécs.
1. Regisztrációval kapcsolatos információk
a) A jelentkezési lapot egy példányban kitöltve (valamennyi szerz és valamennyi témavezet
aláírásával) a Képzési Központ TDK koordinátorának, valamint a pécsi székhely intézetek
esetében az Intézeti TDK koordinátoroknak szükséges leadni, akik eljuttatják a PTE ETK pécsi
székhelyére postai úton 2017. április 19-ig (szerda).
b) A TDK konferencia absztrakt regisztráció kizárólag online módon, a
http://konferencia.etk.pte.hu/tdk2017 oldalon keresztül történik, melynek határideje: 2017.
április 7. (péntek) 2400 óra. (Az absztraktot nyomtatott formában nem kell megküldeni!)
2. A tudományos programmal kapcsolatos tudnivalók:
a) A Tudományos Diákkör alapelvei közé tartozik, hogy a TDK konferencián kizárólag aktuális
probléma felvetéssel; releváns és pontos célkit zésekkel (és nem evidenciák vizsgálatára
irányuló); kutatás módszertanilag megfelel en (pl. a szükséges statisztikai próbák
alkalmazásával, szignifikancia vizsgálattal); saját új eredményekkel és releváns
következtetésekkel járó kutatások kerülhetnek bemutatásra. Saját vizsgálat nélküli irodalmi
összeállítás, vagy egy már ismert és széles körben alkalmazott metodika kizárólagos
bemutatása nem szerepelhet az el adásokon. A PTE ETK Tudományos Bizottságának joga van
a beküldött összefoglalók alapján visszatartani azokat az el adásokat, amelyek a kívánt
színvonalat nem érik el.
b) A beadott hallgatói tudományos munkák absztraktjait a Tudományos Bizottság és a TDK
elnökség javaslata alapján a tudományos dékánhelyettes által felkért két opponens értékeli.
Az opponensek közül az egyik opponens els dleges feladata a pályamunka kutatás
módszertani/matematikai statisztikai színvonalának mérlegelése. Ha a két értékel bármelyike
nem javasolja az absztrakt elfogadását, akkor a benyújtott anyag nem kerülhet bemutatásra.
3. További információk
a) Az összesített nyilatkozatot elektronikus úton (andrea@etk.pte.hu) kérjük megküldeni a
képzési központok részér l 2017. április 19-ig (szerda). A nyilatkozat letölthet a kar
honlapjáról (www.etk.pte.hu).
b) A tudományos és szakmai programok fentiek szerinti koordinálását a PTE ETK Tudományos
Bizottsága végzi, míg az egyéb szervezési feladatok ellátását a PTE ETK Oktatástervezési és
Marketing Osztálya biztosítja. A tudományos és szakmai programokkal kapcsolatos, valamint
az egyéb szervezési feladatok ellátásában szervesen részt vesz a kari TDK elnöksége és
tagsága.
c) A szekciók körének meghatározását a beküldött és elfogadott absztraktok száma és tartalma
alapján a PTE ETK Tudományos Bizottsága végzi.
d) A maximálisan odaítélhet díjak köre szekciónként: 1 db I. díj, 1 db II. díj, 1 db III. díj, 1db
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Különdíj. Nem feltétlenül szükséges minden díj odaítélése. Különdíjként kizárólag a HÖK által
alapított díj odaítélésére van lehet ség (melyr l a HÖK választmánya intézkedik). A felsorolt
díjak megosztására, egy szekción belül több I., II., III. díj vagy Különdíj kiosztására nincs
lehet ség. Egyéb egyetemi-kari szervezeti egység, vagy magánszemély nem ítélhet meg és nem
adhat át díjat, különdíjat és elismerést. Ezen felül szakmai szervezetek és intézmények részér l
nincs lehet ség díj, különdíj megítélésére, ezen szervezeteknek elismerés felajánlására nyílik
lehet sége, amelyek odaítélésér l a Bíráló Bizottságok döntenek.
e) Cégek, civil szervezetek, alapítványok, magánszemélyek a TDK konferencia nevesített
támogatóiként adományaikkal, szponzorációs tevékenységükkel vehetnek részt a TDK
konferencia megszervezésében vagy járulhatnak hozzá az eredményes TDK munka végzésének
el segítéséhez.
f) A zs ritagokat és a zs ri elnökét a PTE ETK Tudományos Bizottsága kéri fel az 1/2008.
számú dékáni utasításban megfogalmazott irányelvek figyelembevételével.
A tudományos programmal kapcsolatos információk:
Prof. dr. Figler Mária
egyetemi tanár, tudományos és min ségügyi dékáni megbízott,
kari TDK elnök
Telefon: (72) 535-981
Általános információk:
Gubicskóné dr. Kisbenedek Andrea
Tel.: +36/72 535-980
e-mail cím: andrea@etk.pte.hu

Szeretettel várjuk a XXIII. Tudományos Diákköri Konferenciára a kar hallgatóit, témavezet it és
oktatóit!

H-7621 Pécs • Vörösmarty u. 4.
T.: +36 72 513 670 • F.: +36 72 513 671 • E.: konferencia@etk.pte.hu

