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HALLGATÓK, DOKTORANDUSZOK  

JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK  

INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÓCSOPORTBA 

(2020) 

 

 

   A K+F Stúdió Kft. hazai és külföldi egye-

temekkel, civil szervezetekkel együttműköd-

ve, társadalmi felelősségvállalás (CSR) tevé-

kenység keretében, tehetséggondozó céllal 

2020-ban is meghirdeti Interdiszciplináris 

Kutatócsoportba történő jelentkezés lehető-

ségét. 

 

 

   Kedves Hallgató! Tisztelettel invitáljuk Önt is so-

rainkba! 

   Bármilyen szakos és kutatási témájú alap-, mes-

ter- és PhD képzésben résztvevő hallgató számára 

javasoljuk a bekapcsolódást!  

 

 

   Az alábbi interdiszciplináris kutatási té-

mákhoz lehet kapcsolódni: 

 

   1. Humán információfeldolgozás  

  hatékonyságának növelése.  

   Agykutatás, képesség-, tanulás-, oktatásku-

tatás, személyiségfejlődés/-fejlesztés témájú 

kutatások, valamint neveléstörténeti, infor-

matikai, kommunikáció és médiatudományi, 

könyvtártudományi kutatások kötődnek e 

témakörhöz. 

   Kiknek javasoljuk: orvostudomány, pszi-

chológia, pedagógia, gyógypedagógia, filozó-

fia, informatika, kommunikáció és médiatu-

domány terén kutatóknak ajánljuk elsősorban 

ezt a témát, de interdiszciplináris jellegéből 

adódóan bármely más szakterület képviselője 

is bekapcsolódhat. 

   Témafelvető tanulmány (amely segíthet 

megtalálni a kapcsolódást a témához): Mező 

Ferenc és Mező Katalin (2019): Az OxIPO-

modell – az interdiszciplináris kutatások egy 

lehetséges értelmezési kerete. OxIPO – inter-

diszciplináris tudományos e-folyóirat, 2019/1, 9–

21. doi: 10.35405/OXIPO.2019.1.9 

 

 

   2. Mesterséges intelligencia (MI) 

   E témához az alábbi kérdésekkel foglalko-

zó kutatások kapcsolódhatnak: Mi az MI? 

Hogyan hozható létre? Hogyan és mire hasz-

nálható fel az MI a saját szakterületen? Mi-

ként 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, orvostu-

domány, pedagógia, gazdaságtudomány, 

kommunikáció és médiatudomány terén ku-

tatóknak ajánljuk elsősorban ezt a témát, de 

interdiszciplináris jellegéből adódóan bármely 

más szakterület képviselője is bekapcsolód-

hat. 

   Témafelvető tanulmány (mely segíthet 

megtalálni a kapcsolódást a témához): Mező 

Ferenc (2019): Interdiszciplináris kapcsoló-

https://doi.org/10.35405/OXIPO.2019.1.9
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dási lehetőségek a mesterséges intelligenciára 

irányuló cél-, eszköz- és hatásorientált kuta-

táshoz. Mesterséges intelligencia – interdiszciplináris 

e-folyóirat, I. évf. 2019/1. szám. 9–29. doi: 

10.35406/MI.2019.1.9 

 

   3. Lélektan és hadviselés 

   A háború és béke témakörének hadtörténe-

ti, hadtudományi, pszichológiai, orvostudo-

mányi, filozófiai, kulturális antropológiai, iro-

dalmi, képző-, zene- és táncművészeti meg-

közelítésű kutatásai kapcsolódhatnak-e téma-

körhöz. 

   Kiknek javasoljuk: pszichológia, hadtudo-

mány, történelem, filozófia, orvostudomány, 

pedagógia, szociológia, gazdaságtudomány, 

politológia, kommunikáció és médiatudo-

mány, valamint a témát a művészetek felől 

megközelítő kutatóknak ajánljuk elsősorban 

ezt a témát, de interdiszciplináris jellegéből 

adódóan bármely más szakterület képviselője 

is bekapcsolódhat. 

   Témafelvető tanulmány (amely segíthet 

megtalálni a kapcsolódást a témához): Mező 

Ferenc és Mező Katalin (2019): Lélektan és 

hadviselés. Lélektan és hadviselés – interdiszcipli-

náris e-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 egyé-

ni vagy társszerzős interdiszciplináris tanul-

mány leadása megjelentetésre a szervezők 

számára 2020. március 11-ig. Téma: a saját 

kutatási téma és a kutatócsoport kutatási té-

májának közös metszete.  

   3. Konferencia előadás és/vagy poszter pre-

zentáció az „V. Nemzetközi Interdiszcipliná-

ris Konferencia – 2020” rendezvényen (Deb-

recen, 2020. március 20.). Hely és időpont: 

később kerül pontosításra. 

 

 

   A jelentkezéssel járó előnyök 

   1. Teljesítmények igazolása: Az interdiszcipli-

náris kutatócsoportban résztvevők teljesít-

ményigazolást kapnak. Ez miért hasznos a 

résztvevők számára? Mert ösztöndíj-, felvéte-

li- és álláspályázatok során hasznosíthatják e-

zeket. 

   2. Publikációk számának növekedése: minimum 

1 publikációval nő a bibliográfiai bejegyzések 

száma. Ez miért hasznos a résztvveő számá-

ra? Mert ösztöndíj-, felvételi-, álláspályázatok 

során hasznosíthatják ezeket, s a tudományos 

pályafutás szempontjából az egyik fontos 

mutató a publikációs teljesítmény.  

   3. Konferencia előadások száma nő: minimum 1 

nemzetközi konferencián történő előadással 

nő az előadói tevékenység száma. Ez miért 

hasznos a résztvevő számára? Mert ösztön-

díj-, felvételi, álláspályázatok során haszno-

síthatja ezeket, s a tudományos pályafutás 

szempontjából az egyik fontos mutató, hogy 

van-e (nemzetközi!) konferencia előadói ta-

pasztalat. 

https://doi.org/10.35406/MI.2019.1.9
https://www.doi.org/10.35406/LH.2019.1.9
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   Megjegyzés: a 2019-ben megrendezett kon-

ferencián 11 ország, 180 résztvevője vett 

részt (1. ábra). Lásd még: Mező Katalin és 

Mándy Zsuzsanna (2019): Beszámoló a 4. 

Nemzetközi Interdisz-ciplináris Konferenciá-

ról. OxIPO – interdiszciplináris tudományos e-

folyóirat, 2019/1, 97–104. doi: 10.35405/ 

OXIPO.2019.1.97 

 

 

 

   4. Tapasztalatszerzés kutatás, publikáció, előadás 

terén. Ez miért hasznos ez? Mert, ha tudomá-

nyos pályafutást tervez valaki, akkor kutatnia 

kell, publikálnia kell és konferenciákon kell 

előadnia – mindezt pedig célszerű begyako-

rolni. 

   5. Szakmai kapcsolatteremtés. Ez miért hasz-

nos számodra? Mert olyan hallgatókkal, okta-

tókkal, kutatókkal ismerkedhetsz meg, akik 

hosszú távon hatással lehetnek szakmai karri-

eredre. 

 

 

 

   1. ábra: a IV. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia szervezői és résztvevői köre országonként, in-

tézményenként (Mező és Mándy, 2019, 98. p.)

https://www.doi.org/10.35405/OXIPO.2019.1.97
https://www.doi.org/10.35405/OXIPO.2019.1.97
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   6. A részvétel ingyenes. 

   7. A kutatócsoportból bármikor ki lehet lépni in-

doklás és bármiféle retorzió nélkül. 

 

 

   A jelentkezéssel járó hátrányok 

   Ezek felderítésére valamikor külön kutató-

csoportot kell szerveznünk, mert ilyet még 

senki sem talált. Max. kutatni, publikálni, elő-

adni kell mindenkinek a saját szakmai karrier-

je építése érdekében – aki ezt hátránynak te-

kinti, az ne jelentkezzen, mert nem neki való 

ez a lehetőség! 

 

   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: 

JELENTKEZÉSI LAP vagy innen: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp

QLScdeYohCMbroQumc0ltcqh5OZac7CnU

vWNzAp4Txre0wY6iBQ/viewform 

 

      Üdvözlettel, 

 

             Dr. Mező Ferenc 

             a kutatócsoport vezetője 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdeYohCMbroQumc0ltcqh5OZac7CnUvWNzAp4Txre0wY6iBQ/viewform

