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Meghívó a 

 

 „Fókuszban a tudományos műhelymunka” 
 

fórumra 
 
 
Tisztelt TDT-Elnök és TDT-Titkár! 
Tisztelt TDK-Felelős! 
 
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 2014. október 17-18-án országos 
tanácskozást szervez. A program célja, hogy a felsőoktatási intézmények vezetői, a TDK-
munkában résztvevő oktatók, hallgatók, az országos és a határon túli szervezetek 
képviselői első kézből tájékoztatást kapjanak a tehetséggondozás, ezen belül kiemelten a 
TDK szerepéről a felsőoktatás fejlesztésében. A rendezvény a két ízben, Kecskeméten 
2010-ben, majd 2012-ben Győrben megtartott nagy sikerű országos TDK-fórumok 
folytatása. 
 
A tudományos diákkör műhelyként történő működése a felsőoktatási tehetséggondozás 
alapköve. Reméljük, hogy a közös gondolkodás eredményeként a tudományos diákkörök 
ismét előtérbe kerülnek, a már létező műhelyek megerősítést kapnak, illetve új műhelyek 
alakulnak. Emellett fontos szerepet kap annak bemutatása, hogy a TDK milyen további 
lehetőségeket nyit meg a hallgatók és az oktatók számára. 
 
Felhívom figyelmét, hogy október 17-én, pénteken délelőtt 10.00 órától lehetőséget 
teremtünk a XXXII. OTDK lebonyolítását támogató OTDT online rendszerrel kapcsolatos 
aktuális észrevételek és kérdések megvitatására (OTDT online rendszer interaktív 
bemutatója 10.00-14.00 óra között). 
 
A Fórum időpontja:  2014. október 17. (péntek) – 18. (szombat, munkanap) 
 
A Fórum házigazdája: Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros 
 
Tisztelettel várom Önt, valamint intézményük oktatói és hallgatói TDK-vezetőit a 
Fórumra. Kérem továbbá, hogy meghívásomat továbbítsa karuk dékánjának és a TDK-ért 
felelős dékánhelyettesnek is, biztatva őket a részvételre. 
 
A programot az OTDT a Dunaújvárosi Főiskolával közösen szervezi, ennek köszönhetően 
részvételi díjat nem kell fizetni. Az étkezések a résztvevőknek mind a két napon 
térítésmentesek, szállást ingyenesen két-háromágyas kollégiumi szobában tudunk 
biztosítani (két szobának egy közös vizesblokkja van). Magasabb kategóriájú szállást saját 
költségen és saját szervezésben lehet foglalni. Az utazási költség térítésére nincs módunk, 
így azt egyénileg szükséges megszervezni. 
 
 

 



A részvétel regisztrációhoz kötött, amelynek határideje: 2014. szeptember 26. (péntek) 
 
Kérem, hogy ezen időpontig az alábbi linken keresztül regisztrálni szíveskedjen: 
 

http://www.ofi.hu/fokuszban-tudomanyos-muhelymunka-dunaujvaros-2014-10-17-18-regisztracio 
 
Tájékoztatom, hogy a fórumon résztvevők száma limitált – a helyszín befogadóképessége 
korlátozott – , így ha a jelentkezők száma eléri a befogadóképesség szintjét, a regisztrációt 
lezárjuk. Ha a jelentkezők száma kevesebb lesz, mint a helyszín befogadóképessége, akkor 
a regisztráció idejét meghosszabbítjuk, így ha csak később derül ki, hogy részt tud-e venni 
a Fórumon, akkor is érdemes a regisztrációs felületet újra megtekinteni (a fenti linken 
keresztül), hogy lehetséges-e még a regisztráció. 
 
A felsőoktatási tehetséggondozás jövője szempontjából kiemelt jelentőségű, hogy minél 
több elkötelezett szakember vegyen részt az általunk indított gondolkodásban. Épp ezért 
bízom abban, hogy Önnel és kollégáival is találkozunk majd, hogy közös bölcsességgel 
szolgálhassuk a tudományos diákköri tevékenység hagyományokon alapuló fejlesztését. 
 
 

Visszajelzését várva, üdvözlettel: 
 
 

Budapest, 2014. szeptember 17. 
 

 

                                                                               
(Prof. Dr. Szendrő Péter) 

az OTDT elnöke 
 


