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Mentor fogalma
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Egy olyan idősebb és tapasztaltabb személyt jelent,

aki mint idősebb és tapasztaltabb, jó tanácsokkal

segít valakit.

Munkahelyi környezetben olyan személyt jelent, aki

egy munkatársa számára tanácsadóként áll

rendelkezésre, például szakkérdésekben. A mentor

elkíséri a munkatársat szakmai fejlődése során, és

példát mutat neki.



Intézeti célok

• Intézményről (PTE és saját intézet) kialakított kép

fenntartása, javítása, pozitív benyomás kialakítása

• Az adott intézet ismertségének növelése a hallgatók

körében

• Információ nyújtása az intézményről,

intézetről/tanszékről

• Diploma utáni elhelyezkedés elősegítése

• Tehetséggondozás



Pozitív hatások

• Új tudományos eredmények (publikációk)

• Szakterületre való rálátás

• Kritikai gondolkodás kialakítása

• Közvetlenebb kapcsolat az oktatókkal, mentorokkal

• Tudományos fórumokon való szereplés (hazai és külföldi)

• Diploma utáni elhelyezkedés



Nehézségek, kihívások

• Tudományos előadásokra való felkészülés

(segítség: TDK Szalon)

• Mindenki számára érdekes téma felvetése

• Háttér, infrastruktúra biztosítása

• Diák felkészültsége, képességei



TDK – Tudományos Diákkör

• Az egyik legfontosabb tudományos eredményeket nyújtó szervezet

• Tudományos műhelyek kutatómunkájába bekapcsolódás

• Mikor érdemes elkezdeni?

• TDK, mint tantárgy (2 kr., 2 fakultatív + 2 elektív = 8 kr.)

• Házi TDK Konferencia, A legszínvonalasabb TDK előadás díja

• OTDK

• Dékáni pályamunka. Eredménye: Diplomamunka, PhD előkészítése

• A legkiválóbb diákköri tevékenységet folytató hallgatói díj



GYTK TDK Bizottság

• Dr. Horváth Györgyi, elnök

• Dr. Kuzma Mónika, vezetőségi tag

• Dr. Vida Róbert, vezetőségi tag

• Tigyi Bettina, Amir Reza Ashraf, hallgatói tagok

• TDK Közgyűlések



GYTK TDK Hallgatói tagok - 2016

• Gyógyszerészeti Intézet: 3 fő

• Gyógyszerészi Biológiai Tanszék: 2 fő

• Gyógyszerészi Biotechnológiai Tanszék: 4 fő

• Gyógyszerészi Kémiai Intézet: 8 fő

• Gyógyszerhatástani Tanszék: 4 fő

• Farmakognóziai Intézet: 8 fő



TDK Börze

2016. november 16. 



TDK Témakeresés



TDK Témakeresés



TDK – Jelentkezés/Regisztráció



TDK – Jelentkezés/Regisztráció



TDK, mint tantárgy
TDK 1 - fakultatív

 Tématerv a hallgató által folytatott TDK munkáról, amelyet a témavezető aláírásával jóváhagy.

 A hallgató által folytatott TDK munkájával kapcsolatos szakirodalmak bemutatása.

 A tématervet és a szakirodalmakat a tantárgyfelelősnek kell e-mailben megküldeni a szorgalmi

időszak 13. hetéig.

TDK 2 - fakultatív

 Konferencia-részvételt igazoló absztrakt vagy konferencia-közlemény bemutatása a

tantárgyfelelősnek a szorgalmi időszak 13. hetéig (társszerzős és/vagy elsőszerzős munka illetve

hazai és/vagy külföldi konferencia-részvétel egyaránt elfogadott).

 A hallgató által folytatott TDK munkáról írásos beszámoló (max. 2. oldal terjedelmű) elküldése a

tantárgyfelelősnek a szorgalmi időszak 13. hetéig.

 A két feltétel közül legalább az egyiknek teljesülnie kell.



TDK, mint tantárgy
TDK 3 - elektív

• Konferencia-részvételt igazoló absztrakt vagy konferencia-közlemény bemutatása a 

tantárgyfelelősnek a szorgalmi időszak 13. hetéig (társszerzős és/vagy elsőszerzős munka illetve 

hazai és/vagy külföldi konferencia-részvétel egyaránt elfogadott)

• Hazai és/vagy külföldi szaklapban megjelent társ- és/vagy elsőszerzős közlemény bemutatása a 

tantárgyfelelősnek a szorgalmi időszak 13. hetéig. 

• TDK Konferencia szereplés

TDK 4 - elektív

 Konferencia-részvételt igazoló absztrakt vagy konferencia-közlemény bemutatása a

tantárgyfelelősnek a szorgalmi időszak 13. hetéig (társszerzős és/vagy elsőszerzős munka illetve

hazai és/vagy külföldi konferencia-részvétel egyaránt elfogadott)

 Hazai és/vagy külföldi szaklapban megjelent társ- és/vagy elsőszerzős közlemény bemutatása a

tantárgyfelelősnek a szorgalmi időszak 13. hetéig.

 TDK Konferencia szereplés

 Dékáni pályamunka beadása.



TDK Szalon



Konferencia-részvétel



Konferencia-részvétel



Pályázatok



Mi az ami számít egy pályázat beadása 

esetén?

Tudományos tevékenység: 

• Szakmai konferencián való részvétel

• Szakmai konferencián előadás/poszter

bemutatása

• Tudományos publikálás (első és/vagy másodszerző)

• Részvétel/ helyezés elérése TDK-n, OTDK-n

• Nyelvvizsga/nyelvvizsgák

Minden tevékenységet pecséttel és 

aláírással ellátott igazolással kell 

bizonyítani!!!

Közéleti Tevékenység:

• Konferencia szervezésben való részvétel

• Előadás Kutatók Éjszakáján, vagy egyéb 

egyetemi rendezvényen

• Szakkollégiumi tagság

• Mentorprogramban való részvétel

Egyes pályázatok esetén: kutatási terv, 

tanulmányi átlag



Intézményi Szakmai Tudományos Ösztöndíj

 Pályázás időpontja: november/március 

(szemeszterenként)

 Megnyerhető összeg: pontszámítási rendszer 

alapján

 Kötelezően csatolandó dokumentumok: 

munkaterv, ajánlás, pályázat beadását 

megelőző félév tudományos munkájának 

összefoglalója 

 Folyósítás időtartama: 5 hónap

 Elbírálás: pontszámítási rendszer segítségével

 Leadás módja: DJKB



Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj

 Pályázás időpontja: október

 Megnyerhető összeg: 34.000.-/ hó 

 Kötelezően csatolandó dokumentumok: részletes kutatási terv 2 félévre, ajánlás

 Folyósítás időtartama: 10 hónap

 Elbírálás: pontszámítási rendszer segítségével, szóbeli meghallgatás kutatási tervről

 Leadás módja: Rektori Hivatal

 Félévente részletes beszámoló



Átütő Tehetség

 Pályázás időpontja: november

 Megnyerhető összeg: 30.000.-/hó

 Kötelezően csatolandó dokumentumok: 

ajánlás 

 Folyósítás időtartama: 10 hónap

 Elbírálás: pontszámítási rendszer 

segítségével, szóbeli meghallgatás

 Leadás módja: Rektori Hivatal



Polgármesteri Ösztöndíj

 Pályázás időpontja: október/február

 Megnyerhető összeg: 180.000.- egyszeri alkalom

 Kötelezően csatolandó dokumentumok: ajánlás, 

lakcímigazolás (csak pécsiek adhatják be),  

 Folyósítás időtartama: egyszeri alkalom

 Elbírálás: pontszámítási rendszer segítségével

 Leadás módja: Polgármesteri Hivatal



Köztársasági Ösztöndíj
 Pályázás időpontja: június

 Megnyerhető összeg: 34.000.-/hó

 Kötelezően csatolandó dokumentumok: ajánlás

 Folyósítás időtartama: 10 hó

 Elbírálás: pontszámítási rendszer segítségével

 Leadás módja: TO

Demonstrátori Ösztöndíj - GYTK



„Az akadályok nem törhetnek meg; minden

újabb akadály az elszántságomat fokozza.”

Leonardo da Vinci



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Házi TDK Konferencia: 2017. február 16-17.

Absztrakt beküldés: 2016. december 9.

OTDK: 2017. április 19-21., PÉCS


