Hírek, események

A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara 2016. november 30-án 09:00 órai kezdettel rendezi
meg a Kari TDK Konferenciát, amelyre már a kész dolgozattal nevezhetnek a jelentkezõk.
A legjobban teljesítõ hallgatók továbbjutnak a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri
Konferenciára.
A karunk a dolgozatokat a 14. Tanulás-, tanításmódszertan, tudástechnológia szekcióba tudja
delegálni a témakörök alapján.
Az OTDK 14. szekciója Gyõrben lesz a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János
Karán 2017. március 23-25. idõpontban.
A jelentkezési lap és az absztrakt leadási határideje: 2016. november 10.
A jelentkezési lapot, illetve az absztraktot a geiger.livia@ke.hu e-mail-címre kérnénk.
A kész dolgozat (spirálozva) leadási határideje: 2016. november 21. - Útü: 152. iroda
A zsûri és a bírálók javaslata alapján még kisebb módosításokat elvégezhetnek a végsõ
benyújtás elõtt (kb: december 20.).
Az alábbi linken megtekinthetõ a központi felhívás, illetve a szekciók felhívásai:
http://otdt.hu/
http://otdt.hu/hu/szekcio-felhivasok

A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara új kezdeményezést indít el az idei tanévben,
amely lehetõséget nyújt tehetséges fiatalok számára a bemutatkozásra a tudományos
életben. A program neve: Dunántúli Mandulafa, utalva Janus Pannonius metaforájára.
A bemutatkozásra 2016. március 17-én kerül sor a Kaposvári Egyetemen.
A programot a Hazai Tudományos Diákköri mûhelyek támogatása címû NTP-HHTDK-15
számú pályázat keretében szervezzük.
Annak reményében, hogy programunk elnyerte az Önök érdeklõdését tanítványaikat ösztönözni
fogják a részvételben.

A

Kaposvári Egyetem négy kara közös szervezésben rendezi meg a Kari

TDK-

konferenciákat. A konferencia egyben a 2017-ben megrendezésre kerülõ XXXIII. OTDK-ra
való felkészülést is jelenti.
A konferencia idõpontja: 2016. május 4. (szerda) 10:00 óra
A Pedagógiai Kar TDK- konferenciáján két kategóriában indulhatnak a hallgatók:
kategória: Kész dolgozatok versenye kategória: Kutatási tervek versenye A jelentkezési
lap és az absztrakt leadási határideje: 2016. április 18. 16:00 óra,
A jelentkezési lap letölthetõ a Neptun Tanulmányi Rendszer Letölthetõ Dokumentumok
felületén
A kész dolgozat leadási határideje: 2016. 04.25.
Sikeres felkészülést kívánunk!

A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara 2012. november 27-én (kedd) 10.00 órakor Kari
Tudományos Diákköri Konferenciát rendez.
A konferenciára nevezhet a Pedagógiai Kar bármely alapszakos hallgatója. A Konferencia
legjobbjai egyben kvalifikálják magukat a 2013-as OTDK Konferenciára.
A konferenciára való jelentkezés és absztrakt leadásának határideje: 2012. november
19. (egy nyomtatott, összefûzött példányban, valamint elektronikus úton
gyorfi.veronika@ke.hu címre)

a

Jelentkezési lap és a rezümé/dolgozat formai-tartalmi követelményei valamint további
információ a gyorfi.veronika@ke.hu elérhetõségen!

