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ONLINE TDK NÉPSZERŰSÍTÓ, MOTIVÁCIÓS NAP 

2021. március 23. kedd 13,45 óra  
Beszámoló 

 
Az Eszterházy Károly Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa online 
TDK népszerűsítő, motivációs Napot szervezett, amelynek célja az volt, hogy felhívja az egyetemi 
hallgatók figyelmét a tudományos diákköri tevékenységre és ösztönözze az abban való 
részvételre.  

Az online TDK Népszerűsítő, Motivációs Nap 2021. március 23-án kedden 13,45 órától került 
megrendezésre a TEAMS felületen, melyen 139 fő vett részt. 
A résztvevőket Matiscsákné dr. Lizák Marianna, a Gazdaságtudományi Intézet ITDK felelőse 
tájékoztatta a TDK munka/mozgalomról, annak fogalmáról, céljáról, lehetőségeiről, előnyeiről, 
szólt a TDK-n és az OTDK-n való részvétel folyamatáról. Bemutatta az OTDT célját, hogyan kívánja 
a Tanács vonzóvá, érthetővé és átláthatóvá tenni a TDK és OTDK rendszerét az érdeklődők számára, 
bemutatta az OTDK honlapon a dinamikus animációkat, melyek a TDK-n és az OTDK-n való részvétel 
folyamatát (https://otdk.hu/hallgatoknak/hogyan-tdk-zz), valamint a TDK-mozgalomhoz való 

csatlakozás előnyeit (https://otdk.hu/hallgatoknak) mutatják be. Matiscsákné kitért előadásában a 35. 
OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójára, melyet Sopronban 2021. 04. 22-24. között rendeznek 
meg. Ezt követően a TDK-zó és OTDK-zó Hallgatók mondták el, Ők miért folytatnak, folytattak 
tudományos kutatást, miért vesznek, vettek részt TDK munkában, mi volt a fő motivációik, miért 
jó és érdemes TDK-zni. Akik elmondták gondolataikat: Bán Szabina (GZM, III. évf.), Boros 
Nikolett (TV, III. évf.), Molnár Eszter Zsuzsanna (EE, II. évf.), Molnárné Malomhegyi Zsuzsa 
(EE, II. évf.) és Nagy Zsófia (EE, III. évf.). 

A TDK Motivációs Napot azzal zártuk, amivel ezt a beszámolót is. 
 

Szeretettel hívunk és várunk Mindenkit a Tudományos Diákkörben! 
http://gti.uni-eger.hu/hu/gazd/tdk 

 
Néhány képernyőfotó a rendezvényről: 
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A TDK Népszerűsítő, Motivációs Nap a Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása,  
NTP-HHTDK-20-0065 azonosítószámú „A TDK keretei között folyó tudományos kutatómunka 

népszerűsítése az EKE GTK-n” című pályázat támogatásával valósul meg. 
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