Kedves Kollégák!
A Gazdaságtudományi Kar 2017/18. tanév őszi félévben a XV. Kari Tudományos Diákköri
Konferenciát rendezi meg, amelyre nagy szeretettel várja a jelentkezőket az egyetemi karokról.
Szeretnénk, ha ezen a rendezvényen is minél több tehetséges hallgató munkáját ismerhetnénk meg.
KINEK JAVASOLT? Különösen javasoljuk a felkészülést az MSc szakokra, a doktori képzésre
jelentkezőknek és az államilag finanszírozott helyek elérését tervezőknek. Kérjük és várjuk továbbá azon
hallgatók konferenciára való jelentkezését, akik korábban vagy jelenleg részt vesznek a
Gazdaságtudományi Kar valamely projektjében vagy a szakkollégiumi munkában.
MIÉRT HASZNOS? A kari megmérettetésen szereplő legeredményesebb pályamunkák készítői
lehetőséget kapnak, hogy2019 tavaszán az Országos Tudományos Diákköri Konferencián is részt
vehessenek, és ott nemzetközi szinten is megmérettessenek. A konferenciák jó alkalmat teremtenek
kapcsolatépítésre, más intézmények munkájának megismerésére, és nem utolsó sorban kellemes
programokon való részvételre. Az OTDK-án bemutatott és ott helyezést elért dolgozatok szakdolgozatként
elfogadásra kerülnek, csak a záróvizsgán szükséges azokat szóban megvédeni.
KI NEVEZHET? A részvétel nyitott az alap és mesterképzésben részt vevő, aktív státuszú egyetemi
hallgatók számára (a képzési formától, az oktatás nyelvétől függetlenül és kari megkötés nélkül), akik
a gazdaságtudományok területén szeretnék munkájukat bemutatni. A mesterszak esetén kikötés, hogy a
konferencia idején abszolutóriummal még nem rendelkezhetnek! PhD képzésben részt vevők és FOSZKosok nem nevezhetnek.
HOGYAN KELL ELKÉSZTENI A DOLGOZATOT? A dolgozatok formai követelményei és a nevezés
feltételei az OTDK és az egyes szekciók honlapján elérhetők, lehetőség van – szakterületi választás szerint
– a Közgazdaság-, Agrár- és az Informatikatudományi szekciókban való indulásra is. Szeretnénk felhívni a
figyelmet, hogy az országos szabályozásoknak megfelelően a Kari TDK-ra teljes dolgozatot kell
leadni, amelyen azonban módosítások tehetők a kari megmérettetést követően. Ezért fontos, hogy a
tervezett szekció elvárásainak megfelelően készüljenek el a pályamunkák. Ezek felhívásai még
véglegesítés alatt állnak, várhatóan október közepétől elérhetővé tesszük a kari TDK oldalán:
http://www.gtk.ke.hu/tehetseg-gondozas/kari-tudomanyos-diakkori-tanacs/letoltheto-kiadvanyokdokumentumok
További fontos link: részvétel feltételei, központi felhívás és annak mellékletei:
http://otdt.hu/upload/files/XXXIV.OTDK_kozponti%20felhivas.pdf
MI SZÜKSÉGES AZ INDULÁSHOZ? Kérjük, a jelentkezési szándékot a felhívás megjelenését
követően, de legkésőbb október 24-ig jelezzék Bareith Tibornak (bareith.tibor@ke.hu) e-mailben, a név,
témakör és a konzulens(ek) megadásával. Ez történhet szabad formátumú levélben vagy a kari TDT
oldalról letölthető jelentkezési lapon.
A kari konferencián való indulás feltétele a TDK dolgozat kéziratának leadási határidőn belüli
megküldése. A dolgozathoz a központi felhívásban szereplő összefoglalót nem kérünk és az nem is jelent
bírálati szempontot, helyette egy max. 500 karakter (szóközökkel) hosszúságú összefoglaló leadása
szükséges. Az absztrakton túl tartalmazza a hallgató adatait (név, szak, évfolyam, tagozat, e-mail cím), a
dolgozat címét magyarul és angolul, a konzulens(ek) nevét, beosztását, e-mail címét és intézetének
megnevezését. A dolgozatokat csak elektronikusan, *.pdf formátumban kell benyújtani, az
összefoglalókat azonban word formátumban kérjük megküldeni. A kézirat magyar és angol nyelven
egyaránt készíthető!
Kérjük, hogy a kész dolgozatokat a konzulensek küldjék meg Dr. Gál Veronika Alexandra részére
(gal.veronika@ke.hu) rövid szabad megfogalmazású nyilatkozatukkal, hogy a munka készítéséhez

hozzájárultak. Az összefoglalókat minden esetben a hallgatók küldjék Bareith Tibor részére
(bareith.tibor@ke.hu) 2017. november 6-ig.
A TDK legfontosabb időpontjai:
Jelentkezési időszak vége:
2017. október 24.
Dolgozat és összefoglaló végső leadási határideje:
2017. november 6.
Kari TD Konferencia: 2017. november 22.
Kérdéseivel és javaslataival keressék bátran a szervezőket!
Kaposvár, 2017. október 5.
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