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FELHÍVÁS  

INTERDISZCIPLINÁRIS HALLGATÓI KUTATÓCSOPORTBA 

 TÖRTÉNŐ BEKAPCSOLÓDÁSRA 

 

 

    

   Cél 

   BA, BSC, MA, MSC, PHD hallgatók 

számára lehetőséget biztosítani a saját 

diszciplinájukon átívelő kutatásokba be-

kapcsolódni, publikációkat megjelentetni, 

nemzetköz konferenciarészvételt biztosí-

tani. 

 

   A bekapcsolódással járó haszon 

   A részvétel Önnek azért hasznos, mert:  

   a) ősztöndíjak, pályázatok során érvé-

nyesíthető teljesítményei (publikáció, 

konferencia előadás) lesznek,  

   b) saját témájában kutathat és azt gazda-

gíthatja kutatótársai szaktudását is 

felhasználva,  

   c) életrajzában is jól mutató bejegyzést 

kap,  

   d) szakmai kapcsolatrendszere bővül,  

   e) ingyen vehet részt nemzetközi konfe-

renciákon,  

   f) ingyen publikálhat Open Access (nyílt 

hozzáférésű) kiadványokban.  

 

 

   Feladatok 

   Az Ön feladata a következő lesz: 

   1) Jelentkezés a csoportba (felhvás vé-

gén látható linken keresztül) 

   2) A csoport alakuló ülésén (személyes 

vagy online) részvétel a közös kutatási 

téma kialakításában. Például: korábbi ha-

sonló csoportban pszichológia, jogtudo-

mány, gazdaságtudomány és orvostu-

domány szakos hallgatók fordultak saját 

szakjuk felől közös érdeklődésbe vágó 

kérdésekhez. 

   3) 10 perces prezentációval ingyenes 

részvétel a 2021. decemberében meg-

rendezésre kerülő „Creativity and In-

novation – 2021” című online kon-

ferencián, a 2022. márciusában megrende-

zésre kerülő „7. Nemzetközi Interdisz-

ciplináris Konferencia” című rendezvé-

nyeken. Mindkét esetben magyar vagy 

angol nyelvű előadásokkal lehet majd 

tartani, amiről kétnyelvű igazolást állíta-

nak ki a Szervezők. Az előadások témáját 

Ön választhatja meg. 

   4)  Min. 1 tanulmány megírása. A meg-

jelentetés megegyezés szerint folyóiratban 

vagy szöveggyűjteményben tervezzük. 

 

 

 

 

   Kiket várunk a programba? 

   A jelentkezést azoknak a hallgatóknak, 

doktoranduszoknak ajánljuk, akik:  

   a) sokoldalúak, s kíváncsiak arra, hogyan 

tudnak együttműködni különböző tudo-

mányágak képviselőivel; 
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   b) teljesítmény-centrikusak: a részvétel 

publikációkkal, konferenciákon történő 

előadásokkal is jár; 

   c) tudományos karrierjüket, s széleskörű 

kapcsolatrendszerüket már hallgatóként 

igyekeznek megalapozni; 

   d) a hétköznapi hallgatói létet kellemes 

és hasznos időtöltéssel igyekeznek kiegé-

szíteni; 

   e) kedvelik a jó társaságot. 

 

   Részvételi díj  

   A programban való részvétel díj: 0 Ft.  

   A program keretében megrendezésre 

kerülő nemzetközi online konferenciákon 

történő részvételi díj: 0 Ft.  

   A programban történő folyóiratokban, 

tanulmánykötetben történő tanulmány 

megjelentetésének díja: 0 Ft. 

   A program egyéb költséget nem tar-

talmaz, de a résztvevők a saját kutatási 

munkájukkal kapcsolatban esetlegesen fel-

merülő költségeket önnállóan fedezik. 

 

   Időigény 

   A program időigénye: kb. 2 óra/alakuló 

megbeszélés + saját ütemű kutatás és 

publikáció írás + konferenciákon való 

részvétel.  

  Amit lehet, elektronikusan oldunk meg, 

ezzel csökkentve az időigényt. 

 

 

 

  Jelentkezési határidő:  

   2021. október 15. 

 

   Jelentkezés módja: jelen űrlap kitöl-

tése, s elektronikus beküldése ezen a 

linken: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F

AIpQLSfvg9oH4KgQWjfPcXUsaxVnTI

cu_e_GcywTOYtpEulhEi2edw/viewfor

m 

 

   Szervező 

   E tehetséggondozó program a K+F 

Stúdió Kft. „Innovációs Stúdium 2020/ 

2021” című pályázata keretében valósul 

meg a Nemzeti Tehetség Program támo-

gatásával (pályázati azonosító: NTP-

PKTF-20-0009). 

 

 
 

 

   Kapcsolat, további információ: 

Szakmai vezető: Dr. Mező Ferenc 

E-mail: info@kpluszf.com 

Mobil: 06 30 656 1 565 
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