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Tárgy: Intézeti meghívó, Emlékeztető
Tisztelt Intézetvezető!
Tisztelt TDK felelős!
A Szegedi Orvostanhallgatók Egyesületének Oktatásügyi csoportja, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének
Országos Oktatásügyi koordinátora és az SZTE ÁOK Tudományos Diákköri Tanácsa (TDT) ezúton szeretné
felkérni Önt és az Intézetét, hogy vegyenek részt a 2015. 02. 12.-én csütörtökön 18:00-tól az SZTE ÁOK
Nagyoktatási épület - Szent-Györgyi Albert Oktatási Központban megrendezésre kerülő TDK Esten, mely
idén a 2015-s Helyi TDK Konferencia szerves része!
Regisztráció határidő:
Kérem, a részvételi szándékukat jelezzék felénk az erre a célra kialakított online regisztrációs felületen:
http://szeged.humsirc.hu/tdkest/
A regisztrációra 2015. február 08. éjfélig lesz lehetőség, kérjük eddig jelezzék felénk részvételi szándékukat és
azt, hogy milyen eszközökre lehet szükségük az Est folyamán. Megértésüket köszönjük!
Amennyiben a már leadott regisztrációhoz képest változás lépett fel, akkor egy ismételt regisztrációban ezeket
meg lehet változtatni. Ha az online regisztrációs felületen felsoroltakon kívül egyéb felszerelésre is igényük
lenne, kérem azt a Megjegyzés rovatban jelezzék! Illetve ha több fő jönne az intézettől, mint amennyit az első
regisztrációban jeleztek, kérem azt is tudassák velünk, hogy mindenki számára készíthessünk névkártyát az
Estre!
TDK Est programjának részletes bemutatása:
Az Est első felében „TDK Börzét” tartunk. A Nagyoktatási Épület előterében körbe lesznek elhelyezve asztalok
és azokra helyezhetik ki az esetleg magukkal hozott eszközöket. Az asztal mögé igény szerint plakát vagy
szemléltetőeszköz kitűzése céljából táblát tudunk biztosítani. A hallgatók pedig körbejárhatnak, és azoknak az
intézeteknek a bemutatkozását hallgathatják meg, akikre csak kíváncsiak. Egyfajta kötetlen beszélgetés lenne ez
a hallgatók és az intézetek képviselői között.
Az intézetek száma és a helyhiány miatt sajnos vetítő vásznat és projektort nem fogunk tudni biztosítani.
Azonban ha diavetítés formájában is szeretnék bemutatni a hallgatóknak az intézetüket, esetleg laborokat vagy
kutató helyiségeket, akkor ezt magukkal hozott laptopon megtehetik. Ilyen esetben kérem jelezzék, hogy
áramforrásra lesz szükségük!
Az eseményre körülbelül 100-150 hallgatót várunk, de az online regisztrációs felületnek köszönhetően néhány
nappal az esemény előtt már egy viszonylag pontos adatot fogunk tudni.
Az Est második felében egy Kerekasztal beszélgetésen vehetnek részt mind hallgatók, mind pedig az intézetek
képviselői. A „Hallgatók a tudományban” című Kerekasztal beszélgetés résztvevői a Szegedi
Orvostanhallgatók Egyesületének Tiszteletbeli Tagjai:
Prof. Dr. Bari Ferenc, Prof. Dr. Leprán István, Prof. Dr. Szabó Gyula, Prof. Dr. Vécsei László.
Illetve az Est folyamán Tiszteletbeli Tagságot kap: Dr. habil. Kereszty Éva.
A Kerekasztal beszélgetés után svédasztalos vacsorával várjuk kedves vendégeinket.
Amennyiben további kérdésük lenne, azokat a TDKEST2015@GMAIL.COM email címre várjuk.

Egészséget építünk!
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TDK EST 2015 PROGRAMTERV

17:30-tól: Intézeti regisztráció, helyszín elfoglalása
18:00: Kapunyitás
18:00-19:00: TDK „Börze”
19:00-19:30: Kerekasztal beszélgetés a Szegedi Orvostanhallgatók Egyesületének tiszteletbeli tagjaival
Prof. Dr. Bari Ferenc
Prof. Dr. Leprán István
Prof. Dr. Szabó Gyula
Prof. Dr. Vécsei László
Tiszteletbeli Tagságot kap: Dr. habil. Kereszty Éva
19:30tól: Svédasztalos vacsora az előre regisztráltaknak, kötetlen beszélgetés az intézetvezetőkkel, TDK
felelősökkel, TDK munkát végző hallgatókkal

Tisztelettel:

Erdős Barbara
Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége
Országos Oktatásügyi Koordinátor

Farkas Dóra
Szegedi Orvostanhallgatók Egyesülete
Helyi Oktatásügyi Koordinátor

Egészséget építünk!

Prof. Dr. Bari Ferenc
Dékán
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