KÖVETELMÉNYRENDSZER
Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:
Tudományos Diákkör
A tárgy neve: TDK Konferencia I.-II.
Angol nyelven: TDK Conference I..II.
Német nyelven:
Kreditértéke:
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Teljes óraszám:
Tantárgy típusa:

előadás:
kötelező

szeminárium: 0

gyakorlat: 0

kötelezően választható

szabadon választható

Tanév: 2019/2020. II. félév
Tantárgy kódja1: Neptun rendszerben megadott tárgykód
Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Szijártó Attila
Munkahelye, telefonos elérhetősége: Tudományos Diákköri Tanács
Beosztása: TDT elnök
A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:
Azon hallgató munkájának elismerése, aki a Tudományos Diákköri Konferencián I., II. vagy III. helyezést
ér el, OTDK-n részt vesz vagy rektori pályázaton I., II., III. díjat vagy dicséretet nyer el.
A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):
Kutatási tevékenységet biztosító intézmény.
A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:
Az alapoktatás keretein belül a megszerzett ismeretek bővítése és elmélyítése.
A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):
TDK munka 1 kredites tárgy 2 féléves teljesítése
A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximun), a hallgatók kiválasztásának
módja: A kurzusra történő jelentkezés módja: NEPTUN-rendszerben, általános szabályok szerint, speciálisan erre
szolgáló időtartamban.
A tárgy részletes tematikája2: Témavezető irányításával kidolgozott kutatási terv. ?
Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!).
A tematikák lehetséges átfedései: A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka 3: 2 félév TDK munka ?

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: Tudományos
Diákköri Konferencián I., II. vagy III. helyezést ér el, OTDK-n részt vesz vagy rektori pályázaton I., II.,
III. díjat vagy dicséretet nyer el.
Pótlásra lehetőség nincs.
A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban4: A félév aláírásának követelményei:
Konferencián való megjelenés, I.-II. helyezés elérése. Rektori pályázaton I.-II. díj elnyerése.
A vizsga típusa: Vizsgakövetelmények5: Az osztályzat kialakításának módja és típusa6: A vizsgára történő jelentkezés módja: A vizsga megismétlésének lehetőségei: A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek,
segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):
A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása:
A gesztorintézet igazgatójának aláírása:
Beadás dátuma:
2020. 02. 03.
OKB véleménye:

Dékáni hivatal megjegyzése:

Dékán aláírása:

1
2

3
4
5

Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően.
Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell megadni, az
előadók és a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével. Mellékletben nem csatolható!
Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.
Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége.
Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját
.
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Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási
módja.

