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Előadássorozat Keszthelyen fiatal kutatók számára 
 

 

‘Tudományos életpálya’ címmel új, tömbösített tantárgyat hirdetünk a Pannon Egyetem 

Georgikon Karán, Keszthelyen. 

 

A kurzus célja az, hogy segítse a pályakezdő kollégákat kutatói karrierjük kialakításában és 

előremozdításában. A résztvevők konkrét javaslatokat kapnak arra, hogyan lehet a 

kutatómunkával járó sokrétű kötelezettségeket megtervezni, a feladatokat hatékonyan 

végrehajtani és a célkitűzéseknek eleget tenni. Az előadások elsősorban a mester- és PhD 

fokozat eléréséhez nyújtanak majd segítséget, ugyanakkor a kurzus nyitott egyetemi 

hallgatók, pályakezdő kutatók és fiatal oktatók számára is a Pannon Egyetemről, sőt más 

oktatási és kutatóintézményből is. 

 

Időpont: 2018. december 06.-07. (csütörtök-péntek) 

Formája: négy előadó, előadónként 4x45 perces tömbösített előadássor 

Helyszín: a Pannon Egyetem Georgikon Karának D épülete, 8360 Keszthely, Festetics út 7. 

December 6.-án D/11-es szeminárium (első emelet) 

December 7.-én D/II. előadó (első emelet) 

Kreditek száma (csak PhD hallgatók számára): 8 

Vizsga: írásban az utolsó előadás végén (teszt) 

 

Ismeretkörök: 

1 – 4 óra: A PhD-képzés kommunikációs kérdései, az ügyintézés menete, írott és íratlan 

szabályai (Dr. Anda Angéla, egyetemi tanár) 

5 – 8 óra: Tudományos önmenedzselés, időbeosztás, adatkezelés és -elemzés, kísérlettervezés 

(Dr. Nagy Szabolcs, egyetemi tanár) 

9 – 12 óra: Tudományos publikáció és kommunikáció haladóknak: Közlemények, bírálatok, 

konferenciák (Dr. Orbán László, címzetes egyetemi tanár) 

13 – 16 óra: Pályázatfigyelés, együttműködés megszervezése, pályázatírás, hazai és 

nemzetközi pályázatok, elnyert pályázatok menedzselése, projekteredmények tudományos 

hasznosítása (Dr. Tóth Gergely, egyetemi tanár) 

 

Jelentkezés: az orban@georgikon.hu email címen, illetve ezen felül a Pannon Egyetem 

hallgatóinak a Neptun rendszerben is. A kurzus akkor indul el az idén, ha legalább 10 

jelentkező lesz. 

 

Megfelelő érdeklődés esetén a kurzust a második szemeszterben angol nyelven is meg fogjuk 

tartani. Erre is lehet mostantól jelentkezni. 

 

Kérjük, terjessze ezt a körlevelet diákjai és fiatal kollégái körében! 
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