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FELHİVÁS 
Középiskolai diákok számára 

 

Tiéd a Döntés, Képes vagy rá! 
 
Szeretsz elmélyülni egy téged érdeklő témában? Kíváncsi vagy, milyen a gazdaságtudomány világa? 
Szeretnéd kipróbálni, mit tudsz kihozni magadból és kedvenc témádból egyetemi oktatói segítséggel? 
Akkor jelentkezz a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának pályázatára, és mutasd be választott 
kutatási témádat! A témát választhatod akár a turizmus, a pénzügy, a logisztika, marketing vagy a HR 
területéről is.  
 
A pályázatra középiskolás diákok jelentkezhetnek egyéni vagy maximum két fő által közösen készített 
pályamunkával. Maximum 2 A4-es oldal terjedelemben ismertessétek kutatási elképzeléseteket, és 
küldjétek el nekünk 2018. november 7-ig a daniel.zoltan@gtk.uni-pannon.hu és sasne-
grosz.annamaria@gtk.uni-pannon.hu címre. A beérkező pályázatokat a Kar oktatóiból és a Hallgatói 
Önkormányzat tagjából álló bizottság értékeli, majd kiválasztja a tudományos élet szempontjából 
leginkább releváns öt pályamunkát. 
 
A pályázat célja, hogy a középiskolás hallgatókat már egyetemi tanulmányaik megkezdése előtt bevonjuk a 
Karon folyó kutatásokba, tudományos munkákba és megismertessük velük az Egyetem,, a Kar és a 
Tudományos Diákköri Kutatás (TDK) világát. Célunk, hogy az Egyetemre bekerülő hallgatók akár már 
elsőéves korukban felkészülten vehessenek részt TDK konferenciákon. Ennek érdekében a pályázaton 
kiválasztott diákok korábbi sikeres diákkörös hallgatók, köztük Pro Scientia aranyérmesek segítségével 
ismerhetik meg a TDK tevékenységet, a dolgozat készítésének folyamatát. A programban részt vevő 
oktatók is segítik a diákokat kutatási elképzeléseik kidolgozásában.  
 
A sikeres pályázók a 2018. őszi egyetemi Tudományos Diákköri Konferencián (2018. november 21.) 
résztvevőként, érdeklődőként megismerhetik a konferencia menetét, légkörét is. Az itt szerzett 
tapasztalatok birtokában valamint további hallgatói és oktatói támogatással pedig felkészülhetnek a tavaszi 
kari konferenciára, ahol előadás keretében mutathatják be saját eredményeiket.  
Gyere és mutasd meg, mit tudsz! Tiéd a Döntés, Képes vagy rá! 
 
 
 Dr. Fehérvölgyi Beáta Sasné Dr. Grósz Annamária 
 a Pannon Egyetem a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar 
 Gazdaságtudományi Karának dékánja Kari Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke 
 
 

 
A program a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara által elnyert az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által támogatott „A 
hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik” című projekthez (NTP-HHTDK-18-0020) kapcsolódóan valósul meg. 


