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„TDK-hallgatók Magyarországon megrendezett nemzetközi 

konferencián való részvételének támogatása” 

 

Cél: 

A fiatal orvosi, fogorvosi, gyógyszerész és egészségtudományi területen kutatómunkát végző 

tudományos diákkörös (TDK) hallgatók konferencia-részvételi tapasztalatszerzése, a 

nemzetközi tudományos életbe történő első bekapcsolódása elengedhetetlen. Lehetőséget 

kapnak saját kutatási eredményeik ismertetésére, megismerhetik szűkebb/tágabb szakterületük 

vezető kutatóit, első kézből értesülhetnek a legfrissebb tudományos eredményekről, és 

személyes beszélgetések során olyan ismeretekre is szert tehetnek, amelyekre pusztán a 

publikációk követésével nem lehetne mód (pl. metodikai kihívások, publikálatlan 

eredmények). Továbbá, lehetőségük nyílik jövőbeli kutatási együttműködések, 

munkakapcsolatok kiépítésére, tanulmányutak tervezésére. Saját eredményeik bemutatása 

idegen nyelven, hozzáértő nemzetközi kutatóközösség számára fejleszti előadói és 

vitakészségüket. A Semmelweis Egyetem, az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 

azonosítószámú projekttámogatás segítségével hozzájárul a TDK keretein belül kutatómunkát 

végző hallgatók Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi konferencián történő 

részvételéhez, saját eredményeik bemutatásához, így támogatva a nyitott szemléletű, széles 

látókörű tudományos diákköri munka folyamatát. 

 

Pályázhatnak: 

A Semmelweis Egyetem azon TDK-hallgatói, akik az adott kutatóhelyen legalább 2 féléven át 

regisztrált TDK-sként aktív kutatómunkát végeztek. 

 

A támogatás módja: 

- Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi konferencia-részvétellel 

kapcsolatos regisztrációs díj, útiköltség és szállásköltség megtérítése maximum 

bruttó 100.000 Ft értékig. 

 

A támogatás feltétele: 

- elfogadott elsőszerzős vagy megosztott elsőszerzős előadás vagy poszter, amely az 

utazás céljául választott Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi 

konferencián bemutatásra kerül 

- a Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi tudományos konferencián 

bemutatott előadáson, illetve poszteren a Projekt azonosítószámát (EFOP-3.6.3-

VEKOP-16-2017-00009) feltünteti. 
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A támogatásra a pályázó által benyújtandó: 

- kitöltött pályázati Űrlap 

- igazolás az elfogadott elsőszerzős előadásról/poszterről 

- a tudományos rendezvény hivatalos hirdetménye a részvételi díjról, 

szállodaköltségekről 

- a diákkörös hallgató vázlatos szakmai önéletrajza (ebben különösen: TDK-

konferenciákon elért eredmények, rektori pályázaton elért helyezések) 

- egy-egy másolat a megjelent tudományos közleményeinek 1. oldaláról, valamint a 

tudományos (diákköri is!) konferenciákon és fórumokon elhangzott előadásainak, 

bemutatott posztereinek absztraktjáról. 

 

A pályázatot a Semmelweis Egyetem TDK Irodájába (1089 Budapest 

Nagyvárad tér 4., semmelweis.tdk@gmail.com) kérjük eljuttatni. 

A pályázati űrlap a TDK honlapjáról (www.tdk.semmelweis.hu) tölthető le.  

 

A pályázatok beadási határideje: 2018. december 31. 

 

A támogatás forrása: 

„Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek 

fejlesztése” című, EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekttámogatás. 

http://www.tdk.semmelweis.hu/

