Kedves Természettudományi Karos Hallgatók!
Karunk mint minden évben, idén is megrendezi Tudományos Diákköri (TDK)
konferenciáját a műegyetemi TDK konferencia keretén belül. A legtöbb egyetemi hallgató
életében a TDK konferencia az első szakmai fórum, ahol bemutathatja saját tudományos
munkája eredményét. A TDK-ban való részvétel azonban nem pusztán a tudományos
eredmények közzétételét jelenti, hanem egyúttal rangos verseny is, ahol a hallgatók
tudományterületenként

kialakított

szekciókban

mérhetik

össze

kutatói/mérnöki

képességeiket. Figyelem, nem kis rendezvényről van szó: 2013-ban a BME-n 440 hallgató
indult 43 szekcióban, ebből a TTK-n 4 szekciót szerveztünk 29 versenyzőnek.
A részvétel legfontosabb feltételei egy színvonalas dolgozat elkészítése, és a munkát
tömören összefoglaló kiselőadás bemutatása – éppúgy mint a komoly tudományos
konferenciákon. A hallgatókat szakterületük legjobb ipari kutatói, egyetemi oktatói értékelik,
mindezt az Egyetem védőszárnyai alatt. Tétje tehát nincs a versenynek, viszont mindenki
nyer valamit: ki értékes pénzjutalmat, a BSc-sek nagyobb esélyt a mesterkurzusba, az MScsek a doktori képzésbe való felvételre, a többiek pedig konstruktív, jó szándékú bírálatokat,
amelyet felhasználhatnak diplomatervük, későbbi publikációik elkészítésénél. A szekciók
bíráló bizottságai által javasolt hallgatók továbbá indulhatnak a kétévente megrendezett
Országos Tudományos Diákköri Konferencián

(a 2011/2012-es

TTK kari TDK

konferenciákról 47 hallgatót jelöltünk a 2013-as OTDK-ra, közülük 22-en értek el minősített
helyezést), és az ott szerzett díjak szakmai körökben már igen rangos elismerésnek
számítanak. Különlegessége a következő szezonnak, hogy a 2015-ös OTDK Fizika,
Földtudományok és Matematika Szekcióját a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen
tartják, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel közös szervezésben.
Évfolyamtól, képzési formától függetlenül minden hallgatót arra bátorítunk tehát, hogy
mielőbb kapcsolódjon be a BME tanszékein folyó számtalan tudományos projekt egyikébe,
és ott végzett munkáját ismertesse meg a szakmai közönséggel az idei TDK konferencián,
amelyet 2014. november 11-én tartunk. Az események az alábbi honlapokon követhetők:
Egyetemi TDK honlap:

http://tdk.bme.hu/

TTK kari TDK honlap:

http://tdk.ttk.bme.hu/

Jó munkát és versenyzést kívánok a Szervezők nevében!
Budapest, 2014. szeptember 18.
dr. Szilágyi Brigitta
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