
A KRE Állam- és Jogtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsának 

FELHÍVÁSA 

A XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát megelőző minősítő (válogató) Kari 

Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre 

 

I. Általános információk: 

A Szekció szervezője: A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Gazdasági és 

Vezetéstudományi Intézete mellett működő Tudományos Diákkör 

Elnök: Dr. habil. Kovács Róbert PhD, habilitált egyetemi docens 

Titkár: Alpár Vera Noémi, tanársegéd 

Tudományág (szekció): Közgazdaságtudomány 

 

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Tudományos Diákköri Tanácsa 

ezúton meghirdeti a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi 

Szekciójának kari minősítő (válogató) Tudományos Diákköri Konferenciáját az alábbi feltételek szerint: 

 

II. Nevezés feltételei: 

Nevezés határideje: 2020. október 23. 23:59. 

Nevezhető pályamunka: 

Nevezni a témavezető(k) által támogatott, a Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság által kiírt Szekció 

Felhívás alapján. 

Nevezési dokumentáció: 

- Védésre alkalmas, az előző pontban meghatározott, tudományos diákköri pályamunka, valamely 

közgazdaságtudományi tudományágba tartozó témában (Word-ben .doc kiterjesztésben) 

- Előadás anyaga (PowerPointban: ppt-kiterjesztésben) 

- Rezümé 

Nevezés módja: A nevezési dokumentációt a TDT-nek címezve, legkésőbb a nevezési határidőig, az alábbi 

e-mail címre kell megküldeni: gvi.tdk@kre.hu 

Kari Tudományos Diákköri Konferencia (válogató) időpontja: 2020. október 26. 15:00 

Lebonyolítás módja: online. 

Értékelés, rangsorolás: A TDK-n részt vevő hallgatók írásbeli és szóbeli teljesítményét öt tagú Bíráló 

Bizottság értékeli. A pályamunkák előzetes megismerése utána a Bíráló Bizottság az írásbeli és szóbeli 

teljesítmény egészét figyelembe véve alakítja ki a hallgatói rangsort. 

 



Részvételi feltételek: 

A kari minősítő (válogató) TDK-n való részvétel feltétele, hogy a pályamunka és annak valamennyi szerzője 

megfeleljen a Központi Felhívásban (http://otdk.hu/hu/kozponti-felhivas) valamint azok mellékleteiben 

megfogalmazott feltételeknek. 

A XXXV. OTDK-ra azok a hallgatók szerezhetnek jogosultságot a Kari minősítő TDK-n, akik a XXXIV. 

OTDK nevezési időszakát követő és a XXXV.OTDK nevezési időpontját megelőző első fordulót jelentő 

minősítő (válogató) kari diákköri fórum (vagyis a jelen felhívással érintett TDK) idején, illetve a 

2020/2021/1. félévében a KRE ÁJK-n nappali vagy levelező munkarenden hallgatói jogviszonnyal 

rendelkeznek. 

Az OTDK-ra való nevezés feltétele tehát, hogy a hallgató határidőre nyújtsa be pályamunkáját a Bíráló 

Bizottságnak és kutatási téziseit szóban is adja elő a 2020. október 26-i Közgazdaságtudomány TDK 

Konferencián. 

Az a hallgató, aki nem vesz részt a Gazdasági- és Vezetéstudományi Intézet által szervezett és a kari TDT 

által szakmailag támogatott, 2020. október 26-i kari minősítő Közgazdaságtudományi Tudományos 

Diákköri Konferencián nem indulhat a XXXV. OTDK-n. 

Minden nevezésre jogosult, tudományos diákköri tevékenységet végző, érett kutatási eredménnyel 

rendelkező hallgatót bátorítunk a megmérettetésre! A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és 

Jogtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa és a Gazdasági és Vezetéstudományi Intézete kiemelt 

figyelmet fordít a TDK tevékenységet végző hallgatók támogatására és erkölcsi elismerésére. A sikeres 

dolgozatok szerzői előnyt élveznek a demonstrátori pályázatok elbírálásakor és az évfolyam-dolgozati, 

továbbá szakdolgozati minősítés során. 

 

Budapest, 2020. október 17. 

 

 

 

 Dr. Klein Tamás PhD                     Dr. habil. Homicskó Árpád PhD 

   egyetemi docens                                egyetemi docens 

    Kari TDT elnöke       Tudományos ügyekért felelős dékánhelyettes 

           KRE ÁJK                           KRE ÁJK 


