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A TDK a Tudományos Diákköri Konferencia rövidítése, amely egy kétlépcsős megmérettetése egy 

tudományos dolgozatnak. Intézményünkben zeneművészeti, ill. építészeti képzés is folyik, ezért mi a 

TMDK, Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia elnevezést használjuk. A TMDK dolgozat 

egyénileg, vagy csapatban is elkészíthető, bármilyen témában. Különböző tudományterületi 

szekciókon belül versenyeznek a diákok a pályamunkáikkal, ahol szakmai bizottság értékeli őket, és a 

helyi, intézményi fordulón továbbjutott hallgatók részt vehetnek az OTDK-n, azaz az Országos 

Tudományos Diákköri Konferencián. Az ezen való részvétel rendkívül jó lehetőséget kínál arra, hogy a 
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hallgatók megmutathassák és megmérethessék tehetségüket, szakmában való jártasságukat. A 

diákköri munka által erősíthető a tanár-diák kapcsolatokat, és lehetőség nyílik a tudományos életbe 

való belekóstolásra.  

A TDK dolgozat elkészítése munka- és időigényes folyamat, de közben olyan ismereteket és 

készségeket tudsz elsajátítani, amelyet jól kamatoztathatsz a tanulmányaid során, illetve a munka 

világában is. Ilyen pl. egy adott téma megismerésének és hatékony feldolgozásának folyamata, 

hatásos előadástechnika, eredményes érveléstechnika.   

A részvételhez válassz egy témát és egy konzulenst, végezz alapos szakirodalmi feldolgozást és egy 

saját kutatást, ezt követően megmérettetheted a dolgozatodat A helyi forduló félévenként kerül 

megrendezésre, az országos pedig kétévente. A legközelebbi országos verseny 2019 tavaszán lesz. 

 

 

Először is látnunk kell azt, hogy az egyetemi munkának csak egy része az, hogy bent vagy az órákon, 

elmész zh-kra, próbálsz aláírást szerezni, aztán vizsgázol, megvan a tárgyad, és ezt folytatod félévről 

félévre. Néha azt fogod érezni, hogy lehetetlen teljesíteni a tárgyakat, akkor miért vállaljak még plusz 

munkát is? A legtöbb hallgató később is ugyanígy gondolkozik, de egyre többen szembesülnek azzal a 

ténnyel, hogy ez nem elég, két okból sem. Az egyik, hogy a munkaerőpiacon hatalmas verseny folyik, 

így minden olyan dolog számít, amivel meg tudnak különböztetni téged az ugyanarra a munkára 

jelentkező többi száz embertől, akik ráadásul ugyanazzal a végzettséggel rendelkeznek. Ezen kívül 

fontos még, hogy remélhetőleg olyan szakot választottatok, amely érdekel titeket és amelyről el 

tudjátok képzelni, hogy egész életetekben foglalkozzatok vele. Így a tanulmányaitok során biztosan 

találtok majd olyan témát, amely megragadja  figyelmeteket és amelybe szívesen beleássátok 

magatokat. Erre nagyszerű lehetőséget kínál a TDK. 
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A témaválasztás a sikeres diákköri munka alapja, olyan témát válassz, amellyel szívesen foglalkozol, 

ami érdekel a szakterületeden, ill. a szakod tananyagából. Az első tanévben még minden újdonság 

számotokra az Egyetemen, de ha szimpatikussá válik egy-egy tárgy, és azok oktatói, bátran kérjetek 

tőlük segítséget. A konzulensnek nem az a feladata, hogy irányítsa minden egyes lépésed, sokkal 

inkább az, hogy egyfajta keretet adjon a munkádnak. Tudjon releváns tanácsokat adni, ellátni 

eszközökkel, segítséget nyújtani, ha elakadsz, és az sem utolsó szempont, ha tud motiválni.  
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Ha megvan a témád, el kell kezdened azokat a könyveket, cikkeket és más szakmai anyagokat 

elolvasni és áttanulmányozni, amelyek abban a témában készültek, amit te kutatsz, vagy 

kapcsolódnak az adott területhez. Erre azért van szükség, mert ez a szakirodalmi áttekintés adja majd 

meg a munkád alapját és ez alapján fogsz tudni feltenni olyan kérdéseket, amelyek megválaszolása, 

vizsgálata a te kutatásod lesz. A szakirodalom elemzéséből rengeteget lehet tanulni, és amíg nem 

rendelkezel egy erős, megalapozott elméleti bázissal, nem fogsz tudni színvonalas kutatást készíteni. 

 

 



5 
 

A dolgozatnak vannak különféle tartalmi követelményei. Tartalmaznia kell az adott probléma 

definiálását, ez az, amit szakirodalmi kutatásod alapján egy saját kérdésnek, kérdéskörnek 

választottál. Ezután ki kell fejtened, hogy kutatásodban a kérdéskört milyen módszerekkel fogod 

vizsgálni, leírod a menetét, és hogy miért ezeket a módszereket választottad. A következő lépés, hogy 

adatokat gyűjtesz, elemzed őket, csoportosítod és bemutatod, majd pedig ezek alapján 

megválaszolod kutatásod témájának kérdését és megfogalmazod a korlátokat, majd pedig 

javaslatokat tehetsz arra, hogy hogyan lehetne az adott kutatást folytatni, illetve az adatokat milyen 

módon lehetne felhasználni.  

 

 

 

 

A jelentkezés után a dolgozatok értékelésre kerülnek, majd pedig abban a szekcióban, amelyik 

témádnak megfelel prezentálnod kell a munkád 15 percben. Ezután gyakorlatilag meg kell védened a 

munkádat, a zsűri kérdéseket fog feltenni neked, melyeket meg kell válaszolnod. Természetesen 

helyezéseket érhetsz el, és akár az országos megmérettetésre is jelölhetnek, ha megfelelő színvonalú 

anyaggal álltál elő.  
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Az, hogy munkádat megméretted, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy számodra véget ért ez a 

tevékenység. Dönthetsz úgy, hogy tovább folytatod a kutatásod, vagy új témába kezdesz. A TDK-ra 

készült dolgozatot pedig szakdolgozatként is beadhatod.  
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Egy dolgozat elkészítése rendkívül sok munkával jár, a TDK-n való részvétellel megmutathatod 

magadnak és másoknak is, hogy mire vagy képes.  
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Alkotni azért jó, mert megmutathatod másoknak, hogy mi az, ami téged érdekel, milyen gondolatok 

rejlenek benned, mire vagy képes. Arról beszélni, amin hónapok óta dolgoztál, ami a figyelmed nagy 

részét lekötötte, amiben eredményeket értél el, nagy elégedettséget és örömet tud okozni. Büszke 

lehetsz a munkádra, hiszen nem üres utasításokat követtél, hanem kiragadtál a világból egy darabot, 

és úgy néztél rá, ahogy eddig még soha senki. És ehhez bátorság kell. 
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Egyetemi felhívás, jelentkezés: 

https://tdk.sze.hu/kezdolap-1/tmdk-es-tehetsegnap-2018-

november-7-  
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