Általános tájékoztató
Kedves Tudományos Diákköri (TDK) Munka iránt érdeklődő hallgatók!
Örömmel vettük érdeklődését és reméljük, hogy Intézetünk (SZTE ÁOK Farmakológiai és
Farmakoterápiai Intézetének) honlapján elhelyezett jelen általános tájékoztató hasznos
információkkal szolgál.
Tudományos Diákköri munkára bármely évfolyamról lehet jelentkezni. (A szigorló évben való
jelentkezés esetén azonban a TDK konferenciára való felkészülés nehezebb.)
Általános tájékoztatást az Intézeti Tudományos Diákköri felelőse Dr. Koncz István PhD,
egyetemi adjunktus ad, ő felelős a hallgatók adminisztrációjáért is.
A választott laboratórium vezetője ismerteti a hallgató számára a specifikus lehetőségeket és
elvárásokat.
MINDEN TDK HALLGATÓNAK MÉG A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT BALESETVÉDELMI
OKTATÁSBAN KELL RÉSZT VENNIE.
A kutatási munkáról a választott témavezetőnél szíveskedjenek érdeklődni, először írásban
(e-mail), majd (az egyeztetést követően) személyes találkozó keretében.
A TDK munka jellegénél fogva a TDK hallgatót vagy az adott laboratórium vezetője hívja
meg, vagy, amennyiben a laboratórium vezetője el tudja vállalni, a jelentkezést követően a
témavezető interjú alapján (amely során a tanulmányokra, eddigi eredményekre, távlati
tervekre is rákérdezhetnek) dönthet a felvételről. Sikeres szóbeli interjú esetén kb. 3
hónapos türelmi idő lesz, amely után bármelyik fél dönthet a visszalépésről vagy a közös
munka folytatásáról.
A laboratórium helyét, a megbeszélés időpontját a laboratórium vezetője pontosan meg fogja
adni e-mailben. További információk (pl. kreditpontok vonatkozásában: leghamarabb az etrbe fél év munka után kerülhet a hallgató) a személyes konzultáció keretein belül kerülnek
megbeszélésre.
Amennyiben a laboratórium vezetője felveszi Önt TDK hallgatónak, kérem jelezze nekem is
személyesen, vagy e-mailen.
A meghirdetett témák itt érhetők el (ÁOK honlap):
http://www.med.u-szeged.hu/kutatas/diakkorok/intezetidiakkorok?folderID=24620&amp;objectParentFolderId=24620
A laboratóriumok vezetői és e-mail címük:
Prof. Dr. Varró András
varro.andras@med.u-szeged.hu
Prof. Dr. Leprán István
lepran.istvan@med.u-szeged.hu
Prof. Dr. Végh Ágnes
vegh.agnes@med.u-szeged.hu
- folytatás a következő oldalon -

Dr. Baczkó István
Dr: Jost Norbert
Dr. Virág László
Dr. Tóth András
Dr. Acsai Károly
Dr. Venglovecz Viktória
Dr. Farkas Attila
Dr. Ördög Balázs
Dr. Koncz István

baczko.istvan@med.u-szeged.hu
jost.norbert@med.u-szeged.hu
virag.laszlo@med.u-szeged.hu
toth.andras@med.u-szeged.hu
acsai.karoly@med.u-szeged.hu
venglovecz.viktoria@med.u-szeged.hu
farkasamed@gmail.com
ordog.balazs@med.u-szeged.hu
koncz.istvan@med.u-szeged.hu

Üdvözlettel és sok sikert kívánva,

Dr. Koncz István PhD
egyetemi adjunktus
koncz.istvan@med.u-szeged.hu
Szeged, 2015-08-26

