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FELHÍVÁS 

2021 őszi kari TDK konferencián való 

részvételre 

2021. november 26-án megrendezésre kerül a Természettudományi és Technológiai Karon az Őszi 

Tudományos Diákköri Konferencia. A konferenciára a Debreceni Egyetem hallgatói a TTK valamelyik 

diákkörében végzett önálló, a diplomamunkáktól jól elkülöníthető kutatási eredményeket összefoglaló 

munkájukkal jelentkezhetnek. 

Minden szakterületi szekcióban szeretnénk lehetőséget adni a középiskolás kutató diákoknak is az 

önképzőköri munkáik bemutatására, ezért feltétlenül várjuk a jelentkezésüket. 

Jelentkezés: 

A jelentkezés a szakterületi TDK tanárelnököknél tehető meg az erre a célra szerkesztett jelentkezési lapon, 

ami letölthető a TTK TDK honlapjáról: http://tdk.ttk.unideb.hu. 

Figyelem, az egyetemi hallgatóknak és a középiskolás diákoknak külön jelentkezési lapjuk van! 

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot számítógéppel töltsék ki és az (átnevezett) aláíratlan doc file-t (pl. 

Szerzo_Neve_2021_Oszi_TDK_jelentkezes.doc szerkezetű file-néven) küldjék el a szakterületi TDK 

tanárelnök e-mail címére 2021. november 17-ig. 

Az egyetemi hallgatóktól az kérjük, hogy a témavezető által aláírt, beszkennelt jelentkezési laphoz csatolják 
a következőket: 

• vagy az eredmények összefoglalását min. 2, de max. 4 oldalban (egyes sorköz), 

• vagy - ha ezzel a munkával részt szeretne venni a 2022 tavaszán rendezendő XVIII. OFKD-n vagy a 
2023 tavaszán rendezendő 36. OTDK-n - a teljes dolgozatot, 

elektronikus formátumban (pdf file-ként) és küldjék el a szakterületi TDK tanárelnök e-mail címére 2021. 
november 19-ig. 

A középiskolás diákoknak az aláírt és beszkennelt jelentkezési lapot (pdf file-ként) elegendő 2021. november 

22-ig elküldeni a szakterületi TDK tanárelnök e-mail címére. A jelentkezési lapon kérjük, hogy röviden 

foglalják össze az eredményeiket (max. 500 karakter, szóköz nélkül); nem kell hosszabb összefoglalót vagy 

dolgozatot benyújtaniuk.  

Szakterületi TDK tanárelnökök: 

Biológia: Dr. Magura Tibor egyetemi tanár, magura.tibor@science.unideb.hu 

Fizika:  Dr. Csige István tanszékvezető egyetemi docens, csige@atomki.hu 

Földtudományok:  Dr. Túri Zoltán egyetemi adjunktus, turi.zoltan@science.unideb.hu  

Kémia: Dr. Kiss Attila egyetemi docens, kiss.attila@science.unideb.hu  

Matematika:  Dr. Boros Zoltán egyetemi docens, zboros@science.unideb.hu 

Sporttudomány: Dr. Bíró Melinda egyetemi docens, biro.melinda@sport.unideb.hu 
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