FELHÍVÁS
A MATE VTI Tudományos Diákköri Konferenciára
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE)
Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézete (VTI)
a 2021/22. tanévre meghirdeti
az Intézeti Tudományos Diákköri Konferenciáját.

A konferenciára várjuk a MATE VTI által vagy akár más intézetek által gesztorált szakokon tanuló azon
hallgatók jelentkezését, akik tanulmányaik folytatása mellett olyan tudományos diákköri tevékenységet
folytatnak, amely az intézet profiljához illik, önképzési céllal valósul meg és azt a hallgató színvonalas
pályamunkaként elkészíti, majd a Tudományos Diákköri Konferencián bemutatja.
Fontos határidők:
Jelentkezési lap leadási határideje:
Egyoldalas összefoglaló leadása:
Adatnyilvántartási nyilatkozat leadása:
TDK dolgozat leadása:
Tudományos Diákköri Konferencia időpontja:

2021. október 6. (szerda) éjfél
2021. október 6. (szerda) éjfél
2021. október 6. (szerda) éjfél
2021. november 3. (szerda) éjfél
2021. november 24. (szerda)

Meghirdetett tématerületek: Vadgazdálkodás, Természetvédelem.
A Konferencián a szekciók kialakítása a beérkezett pályamunkák függvénye. A konferencia az aktuális
járványügyi és intézményi előírásokat figyelembe véve, annak betartásával kerül megrendezésre személyes
jelenléttel vagy online.
A jelentkezési lap, az összefoglaló, az adatnyilvántartási nyilatkozat letölthető a MATE
e-learning „VTI TDK - 2021/2022 - ősz” kurzusból (továbbiakban: TDK kurzus).
A pályamunka formai követelményeivel kapcsolatos információk szintén elérhetők a TDK kurzusban.
Kérjük a formai követelmények megtekintését!
Amennyiben érdeklődik a TDK iránt, kérjük jelentkezzen be a „TDK kurzus”-ba!
Közvetlen link: https://elearning.uni-mate.hu/course/view.php?id=16546 A kurzus felvételéhez nincs
szükség jelszó megadására! Ide kell feltölteni a jelentkezéshez és konferencia részvételhez kapcsolódó
valamennyi dokumentumot, valamint ezen a felületen keresztül tájékoztatunk minden érdeklődő hallgatót!
A TDK-ra történő jelentkezés módja:
A TDK-ra jelentkezni 2021. szeptember 22. - október 6. között lehet.
A jelentkezéshez a számítógéppel kitöltött jelentkezési lap, az egyoldalas összefoglaló és a hallgató és a
konzulens oktató által aláírt és szkennelt/befotózott adatnyilvántartási nyilatkozat feltöltése szükséges a
„TDK kurzus” megfelelő felületrészébe.
A részvételhez az előírt formai követelményekkel elkészített pályamunka feltöltése szükséges a „TDK
kurzus” megfelelő felületrészébe.
A késve jelentkezők illetve a dolgozatot későn leadók pályamunkáit nem tudjuk elfogadni az időpontok
közötti szűk határidők miatt!

További információ kérhető a TDK tevékenységet koordináló kollégáktól:
Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék: Dr. Biró Zsolt – Biro.Zsolt@uni-mate.hu
Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Tanszék: Dr. Pető Ákos – Peto.Akos@uni-mate.hu
Állattani és Ökológiai Tanszék: Dr. Seres Anikó – Seres.Aniko@uni-mate.hu
Természetvédelmi Biológia Tanszék (Keszthely): Dr. Kovács Szilvia – Kovacs.Szilvia.georg@uni-mate.hu
Természetmegőrzési Tanszék (Kaposvár): Dr. Lanszki József – Lanszki.Jozsef@uni-mate.hu
Támogató: NTP-HHTDK-21-0061 – „A jövő vadgazdálkodási és természetvédelmi szakembereinek
tehetséggondozása a MATE VTI tudományos diákköri műhelyeiben” c. pályázat

Gödöllő, 2021. szeptember 15.

Biró Zsolt
MATE VTI TDK felelős

