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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A XXVI. Marosvásárhelyi TDK konferencián való részvételre
1. Pályázati háttér
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
által meghirdetett "Hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása”
című NTP-HHTDK-18 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott, NTP-HHTDK-18-0002 pályázati
azonosítón nyilvántartásba vett "A Tudományos Diákköri tevékenység elősegítése az
SZTE Általános Orvostudományi Karán" című projekt keretén belül, valamint a Magyar
Orvosok Szakszervezete támogatásával a Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
Általános Orvostudományi Karának (ÁOK) TDK Tanácsa nyílt pályázatot hirdet a
XXVI. Marosvásárhelyi TDK konferencián (2019. április 3-6.) való részvételre.

2. Pályázati támogatás
A pályázat 16 (tizenhat) alap- vagy mesterképzésben résztvevő egyetemi
hallgató konferencia részvételi költségét (szervezett buszos út SzegedMarosvásárhely-Szeged viszonylatában, regisztrációs díj és szállásköltség a konferencia
időtartamára) fedezi.
3. A támogatási kérelmek benyújtása, a támogatottak köre
Pályázatot nyújthat be az SZTE ÁOK hallgatója vagy az SZTE ÁOK-n TDK munkát
végző, magyar állampolgárságú egyetemi hallgató, aki absztraktot nyújtott be a
2017. vagy 2018. évi helyi SZTE ÁOK-FOK-GYTK-ETSZK TDK konferenciára. A
pályázat benyújtásának időpontjában az egyetemi hallgatónak hallgatói jogviszonnyal
kell rendelkeznie az SZTE valamelyik Karán. Ph.D. hallgatók részvétele nem
támogatható.
4. A támogatás igénylésének feltételei
A XXVI. Marosvásárhelyi TDK Konferencián való részvételre pályázó hallgató jelen
felhívás mellékleteként megadott pályázati adatlapon nyújtja be a pályázatot, és a
pályázati űrlaphoz csatolja a kötelező mellékleteket.
A pályázati anyag kötelező melléklete:
- a pályázat benyújtását megelőző utolsó két lezárt félév tanulmányi eredményét
igazoló dokumentum (hagyományos átlag)
- nyelvtudás alapján idegen nyelvekből tett, államilag elismert nyelvvizsga
másolati dokumentumai (amennyiben releváns)
- a hallgató képzésén fennálló jogviszonyának időtartama alatt területi vagy
országos TDK versenyen megszerzett díjak dokumentuma, Pro Scientia
Aranyérem oklevél másolata (amennyiben releváns)
- tudományos-szakmai publikációk címoldalának másolata (amennyiben releváns)
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Bírálatkor csak az igazolt kritériumok vehetők figyelembe!
5. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot személyesen vagy postai úton („papír alapon”) kell benyújtani egy
eredeti példányban a Lebonyolító SZTE ÁOK Tudományos Diákköri Tanács Titkárságára
(6720 Szeged, Korányi fasor 9.). A pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek
megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és az ott megjelölt mellékletek
csatolásával kell benyújtani.
Az eredeti példány benyújtásán kívül a pályázati adatlapot (mellékletek nélkül)
elektronikus (egy darab scannelt pdf) formában a tdk.aok@med.u-szeged.hu
e-mail címre is el kell küldeni.
6. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok beadási határideje: 2019. február 12. nap (kedd) 15:30 óra.
Határidőben beérkezettnek minősül az a pályázat, amelyet eredeti ÉS elektronikus
formában is benyújtottak.
7. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázat hiánypótlására nincs lehetőség.
Amennyiben a Lebonyolító megállapítja a pályázat érvénytelenségét, az érvénytelenség
okának megjelölésével elektronikus levélben (e-mail) értesítést küld a pályázónak.
A benyújtott pályázat érvénytelennek minősül, ha:
- nem a 3. pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot;
- hiányos vagy nem kerül beküldésre az eredeti vagy elektronikus pályázati adatlap
(előbbi a kötelező mellékletekkel együtt);
- határidőn túl érkezett.
Az érvénytelennek minősített pályázatot a Lebonyolító további bírálat nélkül elutasítja.
8. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere
a) tanulmányi teljesítmény (KKI)
b) nyelvtudás, tudományos tevékenység
b1.) nyelvtudás alapján világnyelvekből
tett, államilag elismert második és további
nyelvvizsga (legfeljebb 8 pont)
b2.) a hallgató képzésén fennálló
jogviszonyának időtartama alatt területi
vagy országos TDK konferencián
megszerzett versenyhelyezés vagy
különdíj

középfokú ’C’ tipusú

legfeljebb 20 pont
legfeljebb 80 pont
2 pont

felsőfokú ’C’ tipusú

4 pont

TDK 1. helyezés
TDK 2. helyezés
TDK 3. helyezés
OTDK 1. helyezés
OTDK 2. helyezés
OTDK 3. helyezés
OTDK különdíj

5 pont
4 pont
3 pont
10 pont
8 pont
6 pont
4 pont

2

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS
6720 Szeged, Korányi fasor 9.
Titkárság: tdk.aok@med.u-szeged.hu
Tel: +36 62 545792
Honlap: http://www.med.u-szeged.hu/tdkinfo

b3.) tudományos-szakmai publikáció

TDK pályamunka (nem szükséges
róla másolatot mellékelni)
Magyar előadáskivonatok (beleértve
a TDK konferenciákat is)
Angol előadáskivonatok
Magyar nyelven szakfolyóiratban
megjelenő tudományos publikáció
Idegen nyelven szakfolyóiratban
megjelenő tudományos publikáció

b4.) pro scientia aranyérem
b5.) amennyiben a pályázó a b2. és
b3. pontokban megjelölt
helyezéseknél, ill. publikációknál első
vagy előadó szerző, akkor az erre
kapott pontok duplázódnak
összesen

5 pont
2 pont
3 pont
5 pont

10 pont
20 pont

legfeljebb 40 pont
legfeljebb 100 pont

A beérkezett pályázatok közül a 16 legmagasabb pontszámot elérő pályázat
nyer támogatást. A sorrend felállításánál a korábbi NTP pályázati keretből
támogatásban nem részesült hallgatók előnyt élveznek.
9. A pályázók döntést követő kiértesítése
A pályázatok elbírálása legkésőbb 2019. február 20-ig fog megtörténni. A döntést
követően a pályázat Lebonyolítója 3 napon belül elektronikus értesítést küld a
pályázónak pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi a www.med.uszeged.hu/tdkinfo honlapon.
10. A támogatottak kötelezettségei
A támogatásban részesített hallgatóknak a http://tdk.mmdsz.ro/ honlapon
keresztül 2019. február 27-ig a követelményeknek megfelelő absztraktot kell
feltölteni. A XXVI. Marosvásárhelyi TDK konferencián (2019. április 3-6.) való
részvételhez ez mindenképpen szükséges. A marosvásárhelyi TDK konferencián a
hallgatónak be kell mutatnia a tudományos eredményeit.
11. További információk
A pályázat kezelője fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati
célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma
miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított
feltételeket határozzon meg.
Jelen pályázati kiírás, továbbá a pályázati adatlap együtt képezik a pályázati
dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati
kiírás és a pályázati adatlap letölthető a www.med.u-szeged.hu/tdkinfo honlapokról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak:
E-mail: tdk.aok@med.u-szeged.hu, Telefon: (62) 545-792, hétfő-péntek: 8.00-12.00.
Szeged, 2019. január 3.
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