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HALLGATÓK, DOKTORANDUSZOK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK
INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÓCSOPORTBA
(2019/2020)

A K+F Stúdió Kft. hazai és külföldi egyetemekkel, civil szervezetekkel együttműködve, társadalmi felelősségvállalás (CSR) tevékenység keretében, tehetséggondozó céllal jelen tanévben is meghirdeti Interdiszciplináris Kutatócsoportba történő jelentkezés lehetőségét.
Kedves Hallgató! Tisztelettel invitáljuk Önt is sorainkba!
Bármilyen szakos és kutatási témájú alap-, mester- és PhD képzésben résztvevő hallgató számára javasoljuk a bekapcsolódást!
Az
alábbi
interdiszciplináris kutatási
témákhoz lehet kapcsolódni:
1. Humán információfeldolgozás hatékonyságának növelése
Agykutatás, képesség-, tanulás-, oktatáskutatás,
személyiségfejlődés/-fejlesztés témájú kutatások,
valamint neveléstörténeti, informatikai, kommunikáció és médiatudományi, könyvtártudományi kutatások kötődnek e témakörhöz.
Kiknek javasoljuk: orvostudomány, pszichológia,
pedagógia, gyógypedagógia, filozófia, informatika,
kommunikáció és médiatudomány terén kutatóknak ajánljuk elsősorban ezt a témát, de interdiszciplináris jellegéből adódóan bármely más szakterület
képviselője is bekapcsolódhat.
Témafelvető tanulmány (mely segíthet megtalálni a
kapcsolódást a témához): Mező Ferenc és Mező
Katalin (2019): Az OxIPO-modell – az interdiszciplináris kutatások egy lehetséges értelmezési kerete. OxIPO – interdiszciplináris tudományos folyóirat,
2019/1, 9–21. doi: 10.35405/OXIPO.2019.1.9

2. Mesterséges intelligencia (MI)
E témához az alábbi kérdésekkel foglalkozó
kutatások kapcsolódhatnak: Mi az MI? Hogyan
hozható létre? Hogyan és mire használható fel az

MI a saját szakterületen? Miként jelenik meg az MI
a művészetben, a sportban, a tudományban, az oktatásban, a gazdaságban, a hétköznapi életben stb.?
Kiknek javasoljuk: informatika, mérnök, matematika, pszichológia, filozófia, orvostudomány, pedagógia, gazdaságtudomány, kommunikáció és médiatudomány terén kutatóknak ajánljuk elsősorban
ezt a témát, de interdiszciplináris jellegéből
adódóan bármely más szakterület képviselője is
bekapcsolódhat.
Témafelvető tanulmány (mely segíthet megtalálni a
kapcsolódást a témához): Mező Ferenc (2019): Interdiszciplináris kapcsolódási lehetőségek a mesterséges intelligenciára irányuló cél-, eszköz- és
hatásorientált kutatáshoz. Mesterséges intelligencia
– interdiszciplináris folyóirat, I. évf. 2019/1. szám.
9–29. doi: 10.35406/MI.2019.1.9
3. Lélektan és hadviselés
A háború és béke témakörének hadtörténeti,
hadtudományi, pszichológiai, orvostudományi,
filozófiai, kulturális antropológiai, irodalmi, képző-,
zene- és táncművészeti megközelítésű kutatásai
kapcsolódhatnak-e témakörhöz.
Kiknek javasoljuk: pszichológia, hadtudomány, történelem, filozófia, orvostudomány, pedagógia, szociológia, gazdaságtudomány, politológia, kommunikáció és médiatudomány, valamint a témát a
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művészetek felől megközelítő kutatóknak ajánljuk
elsősorban ezt a témát, de interdiszciplináris
jellegéből adódóan bármely más szakterület
képviselője is bekapcsolódhat.
Témafelvető tanulmány (mely segíthet megtalálni a
kapcsolódást a témához): Mező Ferenc és Mező
Katalin (2019): Lélektan és hadviselés. Lélektan és
hadviselés – interdiszciplináris folyóirat, I. évf. 2019/1.
szám. 9-25. doi: 10.35406/LH.2019.1.9
4. Egyéb, a jelentkező által szabadon választott téma.

A jelentkező kötelező vállalásai:
1. Kapcsolattartás (e-mailen, s 1-2 alkalommal
közösen)
2. Publikáció: min. egy, szóközökkel együtt min.
20.000-40.000 karakter terjedelmű egyéni vagy társszerzős interdiszciplináris tanulmány leadása megjelentetésre a szervezők számára 2020. március 11-ig.
Téma: a saját kutatási téma és a kutatócsoport
kutatási témájának közös metszete.
3. Konferencia előadás és/vagy poszter prezentáció az
„V. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia –
2020” rendezvényen (Debrecen, 2020. március
20.). Hely és időpont: később kerül pontosításra.

1. Teljesítmények igazolása: Az interdiszciplináris
kutatócsoportban résztvevők teljesítményigazolást
kapnak. Ez miért hasznos? Mert ösztöndíj-, felvételi- és álláspályázatok során hasznosítani lehet ezeket.
2. A publikációk száma nő: minimum 1 publikációval nő a bibliográfiai bejegyzések száma. Ez
miért hasznos? Mert ösztöndíj-, felvételi-, álláspályázatok során hasznosítható, s a tudományos
pályafutás szempontjából az egyik fontos mutató,
hogy van-e publikáció, mennyi stb.
3. Konferencia előadások száma nő: minimum 1
nemzetközi konferencián történő előadással nő az
előadói tevékenység száma. Ez miért hasznos?
Mert ösztöndíj-, felvételi, álláspályázatok során
hasznosítható, s a tudományos pályafutás szempontjából az egyik fontos mutató, hogy van-e
(nemzetközi!) konferencia előadói tapasztalt.
Megjegyzés: a 2019-ben megrendezett konferencián 11 ország, 180 résztvevője vett részt (1. kép).
Lásd még: Mező Katalin és Mándy Zsuzsanna
(2019): Beszámoló a 4. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferenciáról. OxIPO – interdiszcip-lináris
tudományos folyóirat, 2019/1, 97–104. doi:
10.35405/OXIPO.2019.1.97

A jelentkezéssel járó előnyök:
1. kép: a IV. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia szervezői és résztvevői köre országonként, intézményenként
(Mező és Mándy, 2019)
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4. Tapasztalatszerzés. kutatás, publikáció, előadás
terén. Ez miért hasznos? Mert, ha tudományos
pályafutást tervez, akkor kutatni kell, publikálni
kell és konferenciákon kell előadni - mindezt
pedig célszerű begyakorolni.
5. Szakmai kapcsolatteremtés. Ez miért hasznos?
Mert olyan hallgatókkal, oktatókkal, kutatókkal
ismerkedhet meg, akik hosszú távon hatással lehetnek szakmai karrierére.

A jelentkezés módja
A jelentkezési lapon a nevet, -email címet, mobilszámot, szakot, és, ha már van, akkor a saját
kutatási témát kell megadni. Az online jelentkezési lap az alábbi linken érhető el:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc
deYohCMbroQumc0ltcqh5OZac7CnUvWNzAp4Txre0wY
6iBQ/viewform

6. A részvétel ingyenes.
7. A kutatócsoportból bármikor ki lehet lépni indoklás és bármiféle retorzió nélkül.

JELENTKEZÉSI LAP

Üdvözlettel,

A jelentkezéssel járó hátrányok
Ezek
felderítésére
valamikor
külön
kutatócsoportot kell szerveznünk, mert ilyet még
senki sem talált. Max. kutatni, publikálni, előadni
kell a szakmai karrierjének építése érdekében –
de ha ezt hátránynak tekinti, akkor ne jelentkezzen, mert nem Önnek való ez a lehetőség!

Dr. Mező Ferenc
a kutatócsoport vezetője
+36-30-6561565
ferenc.mezo1@gmail.com
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