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Előszó
„Amikor az ember határozott cél felé tart, nagyon fontos, hogy az
útnak is szenteljen figyelmet. Az út az, amely mindig megmutatja
a célba érés legjobb módját, s útközben gazdagodunk.”
Paulo Coelho
A Szent István Egyetem oktatói - kutatói tevékenységében mindig hangsúlyos szerepet
kapott és kap ma is a hallgatók képességeinek kibontakoztatása. Hitvallásunk, hogy
minden hallgató tehetséges valamiben; közös feladatunk megmutatni számukra azt az
utat, amelyen haladva sikerrel kamatoztathatják képességeiket.
Intézményünk a kezdetektől kiemelkedő szerepet vállal hazánk agrárértelmiségének alapképzésében és szakmai továbbképzésében. E munka sikerességében kiemelt jelentőséggel bír a tehetséggondozás.
A társadalmi megújulás jegyében az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósult TÁMOP-4.2.2./B-10/1-2010-0011 projekt e törekvésünkhöz jelentős anyagi forrást
biztosított, amelynek eredményeként a hallgatói és kutatói aktivitás rendkívüli megélénkülése volt megfigyelhető az elmúlt két évben.
A projekt keretében a tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének mindhárom pillére – szakkollégiumok, tudományos diákkörök és doktori iskolák – kiemelt hangsúlyt kapott. Elsődleges célunk az volt, hogy hallgatóink mind a kutatás, mind a képzés
területén a legkiemelkedőbb és legújabb információkat kapják, így tudásuk piacképes,
naprakész és nemzetközi szinten is versenyképes legyen.
A támogatás lehetőséget adott számunkra, hogy hallgatóinkat számos új kutatási, fejlesztési programba vonjuk be. E K+F témákat úgy alakítottuk ki, hogy azok illeszkedjenek
hazánk kutatási és innovációs stratégiájához, kapcsolódjanak az Európai Unió fejlesztési
elveihez, ily módon, hosszútávon fenntartható programok legyenek. E tudományos témákhoz szervesen kapcsolódtak azok az infrastruktúra-fejlesztések, amelyek kutatásgerjesztő hatásai messze túlmutatnak a támogatási időszakon.
A projekt kiemelt részét képezték nemzetközileg is elismert oktatók, kutatók, gyakorlati
szakemberek közreműködésével megvalósuló konferenciák, kurzusok, előadássorozatok,
amelyek célja, hogy hallgatóinkat fogékonnyá tegyék az új ismeretek iránt, kialakuljon egy
olyan hallgatói attitűd - az újdonságok iránti igény, azok befogadására, szintetizálására és
továbbgondolására való képesség -, amely egy sikeres kutatói életpálya alapköve.
Hitem szerint a támogatás eredményeként tehetséggondozásunk alapjait sikerült olyan
időt állóan megszilárdítani, hogy hosszú éveken, évtizedeken keresztül sikerrel tudjuk
folytatni a kiváló szakember és kutató utánpótlás képzését.
Gödöllő, 2013. 10. 08.
		
		

Balláné Dr. Erdélyi Márta
egyetemi docens, a projekt szakmai vezetője
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A Szent István Egyetem bemutatkozása

A Szent István Egyetem (SZIE) Magyarország egyik legjelentősebb felsőoktatási
intézménye, mely nagy múltú egyetemek és főiskolák integrációjával 2000-ben jött
létre. Jelenleg hét karon, hat városban (Békéscsabán, Budapesten, Gödöllőn, Gyulán,
Jászberényben és Szarvason) oktat és kutat agrár-, környezet-, műszaki és
természettudományi, társadalom- és gazdaságtudományi, valamint egészségtudományi területen.
A fővárosban működik az Európában is legelső állatgyógyászati fakultások közé tartozó 227
éves Állatorvos-tudományi Kar (ÁOTK) és az Ybl Miklós Építéstudományi Kar (YMÉK), Gödöllőn a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK), a Gépészmérnöki Kar (GÉK) valamint a
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar (MKK). A Jászság és a Körösök vidéke pedagógusképzését látja el az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar (ABPK), és főként Békés megye
sokszínű gazdaságának szakemberigényét szolgálja ki a Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar (GAEK).
Az egyetem hallgatói létszáma 15 000 fő, dolgozói létszáma 1800 fő.
Az egyetemi karokon a tudományos minősítéssel rendelkezők aránya 79%, a teljes munkaidős
dolgozók esetében ez az arány 67%. Az MTA doktora címmel, valamint MTA tagsággal rendelkező egyetemi tanárok együttes létszáma 39 fő.

A Szent István Egyetem bemutatkozása
Az ÁOTK angol és német nyelvű állatorvosi képzése országos összehasonlításban is
kiemelkedő méretű, ennek köszönhető, hogy a külföldi hallgatók hat százalékos
arányával a SZIE hetedik a felsőoktatási intézmények ide vonatkozó rangsorában.
Angol nyelven a GTK és az MKK is oktat, idegen nyelvű képzési kínálatának további
bővítésére törekszik. Egyetemünk határon túli magyar nyelvű egyetemi képzést
Romániában Csíkszeredán (Gazdasági agrármérnök MSc, GTK), Ukrajnában
Beregszászon (Állattenyésztő mérnök BSc, MKK) folytat.
Egyetemünkön mintegy száz kutatócsoport működik különböző tudományterületeken.
Kutatási prioritásunk az egészséges és biztonságos élelmiszer-alapanyagok előállítása,
mely magában foglalja az állatorvosi, állattenyésztési, növénytermesztési, kertészeti, környezetbiztonsági területen végzett kutatásokat és a természeti erőforrások vagyonértékelésével kapcsolatos kutatómunkát. Kiemelten fontosnak tartjuk a komplex megújuló és
alternatív energetikai kutatások folytatását.
A SZIE akkreditált doktori iskoláinak száma 8, ebből az ÁOTK-n és a GÉK-en 1-1, az MKK-n 4,
a GTK-n 2 található. Az intézményben 8 szakkollégium működik. A tudományos színvonal minőségét jelzi a 2010-ben elnyert Kiváló Egyetem cím, valamint az ÁOTK és az MKK 2013-ban
elnyert Kutató Kari elismerése.
Az egyetemet nemzetközi kapcsolatai is kiemelik a mezőnyből. Elsősorban a jól szervezett
diák- és oktatócserét szolgálja a négy kontinens 60 országának intézményeivel megkötött 250
kétoldalú megállapodás. Büszkék vagyunk arra, hogy az Erasmus program mobilitási projekt
eredményeivel a SZIE a magyarországi egyetemek közül elsőként nyerte el az Európai Minőségi Díjat (E-quality Award).
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A projekt bemutatkozása

A projekt menedzsmentje

„A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének
fejlesztése a Szent István Egyetemen” című projekt alapkoncepciója

Egyetemünk magas színvonalon működő egyetemi szakember és kutatói képzése folyamatos fejlesztést igényel Ennek érdekében a hallgatók számára lehetőséget kell biztosítani ismereteik elmélyítésére. Ezek megszerzésére, valamint a
kiváló hallgatók kiválasztására a szakkollégiumokban és a tudományos diákköri
tevékenység során van lehetőség. Az Egyetem gödöllői kampuszán működő nagy
létszámú szakkollégiumok közül az OM regisztrációval rendelkező 4-et választottuk ki működési feltételeik javítására. A szakkollégiumok fő célkitűzése tagjainak a graduális képzésnél mélyebb ismeretek nyújtása. A projekt keretében
megvalósított programjaik a szakmai utánpótlás nevelését, valamint szakmai
kapcsolatrendszerük kialakítását célozzák. Ezt egészítik ki azok az előadássorozatok, amelyek keretében tagjaik a pályázatok elkészítéséhez szükséges és
innovációs ismereteket sajátíthatják el. Az Egyetem által kiemelt feladatként
kezelt Tudományos Diákkör biztosítja a graduális képzés során a hallgatók tudományos tevékenységének elősegítését. A TDK tevékenység feltételrendszerének javítása biztosíthatja az utánpótlást az egyetem doktori iskoláiban folyó
képzésekhez. Az Egyetem Doktori Iskolái számos tudományterületen folytatnak
képzést, amelyek fő célja, hogy kiválassza azokat a fiatalokat, akik az új oktató
és kutató generáció alapját képezhetik. E cél érdekében a pályázat keretében a
Doktori Iskolák új képzési programokat alakítottak ki magyar és idegen nyelven,
mivel megfelelő tudományos alapismeretek nélkül a kutatóképzés hatékonysága nem megfelelő. A fejlesztések további célja volt olyan szakemberek bevonása
a doktori képzésbe, akik az egyes tudományterületek naprakész ismereteit adhatják át a doktoranduszok számára. Az elméleti mellett jelentősége van a gyakorlati ismereteknek is, amelyeket a már meglévő eszközállomány célirányos
fejlesztésével, valamint a doktoranduszok számára a vezető laboratóriumokban
való tanulmányutak támogatásával kívántunk megvalósítani. A doktori fokozat
megszerzésének alapfeltétele a megfelelő szintű tudományos publikációs tevékenység, amelynek támogatására a szakirodalomhoz való hozzáférés biztosítása
és kutatásaik nagy nemzetközi fórumokon való megmérettetése szükséges.
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A Projektben részt
vevő szervezeti egységek:

Doktori Iskolák:
- Állatorvos-tudományi Doktori Iskola
- Állattenyésztés-tudományi Doktori Iskola
- Biológia Tudományi Doktori Iskola
- Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola
- Környezettudományi Doktori Iskola
- Műszaki Tudományi Doktori Iskola
- Növénytudományi Doktori Iskola

TDK műhelyek:
- Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar
- Állatorvos-tudományi Kar
- Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar
- Békéscsabai kampusz
- Szarvasi kampusz
- Gyulai kampusz
- Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
- Gépészmérnöki Kar
- Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
- Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Szakkollégiumok:
- Gödöllői Vadászati Szakkollégium
- Gödöllői Vidékfejlesztési Szakkollégium
- SZIE Halászati és Horgászati Szakkollégium
- SZIE Környzetvédelmi (Zöld) Szakkollégium
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A Projekt eredményei
Habár a projekt eredményeit számos megközelítésből lehetne értékelni
és ismertetni, azonban ebben a kiadványban kizárólag az indikátorok
mentén mutatjuk be a TÁMOP projektnek köszönhetően a megvalósítás
időszaka alatt elért mutatóinkat.
A következő indikátorok minősítik pályázatunk megvalósulását:
- A konstrukció támogatásával megjelent publikációk száma
- A konstrukció támogatásával lefolytatott képzések száma
- A konstrukció támogatásával megtartott haza és nemzetközi konferencia
előadások
- Fejlesztett, felújított, beszerzett eszközök száma
- A konstrukció keretében támogatott K+F projektek száma
- A konstrukció megvalósításába bevont kutatók, oktatók száma
- A konstrukció megvalósításába bevont hallgatók száma
- Eredményeik alapján plussz ösztöndíjban részesülő hallgatók száma
- Tanulmányutak száma
- Megújult honlapok száma
- Elért eredményeket bemutató szakmai kiadványok száma

Továbbá létrehoztunk még két kategóriát, ami alapvetőn a támogatási szerződésben nem jelentett külön indikátor kategóriát, azonban véleményünk szerint fontos eredményei a projektnek, segíti a kutatók és kutatójelöltek szakmai
előmenetelét, emeli Egyetemünk rangját és hozzájárul a Szent István Egyetem
hírnevének öregbítéséhez.
- Megrendezett konferenciák
- Konferencián/workshopon ill. szakmai rendezvényen történő részvétel
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Indikátorok - Megjelent publikációk

A projekt segítségével megjelent publikációk igen sokrétűek és az egyes szakterületek kapcsán eltérő irányultságúak. A Doktori Iskolák ez idáig több, mint 150 publikációt jelentettek meg a projekt segítségével, és ezek között találunk Impakt Faktoros
folyóiratokat is.
Néhány példa a TÁMOP segítségével megjelent IF-al rendelkező publikációkra:

Szerzők

Folyóirat

Cs. Jakab, P. Gálfi, A.
Jerzsele, Z. Szabó, T.
Németh, Á Sterczer, M.
Rusvai, L., Ózsvári
Á. Horváth, D. Jesenšek,
B. Csorbai, Z. Bokor, É.
Raboczki, D. Kaczkó, G.
Bernáth, Gy. Hoitsy, B.
Urbányi, S. S. Bajec, A.
Snoj
Jakab Cs., Wladár Zs.,
Wladár Z., Rusvai M.

Histology and
Expression of Claudin-1 in canine
2,48
Histopathology
peripheral nerve sheath tumours and
2012 27:905-917 perivascular wall tumours. Immunohistochemical study
Aquaculture
Application of sperm cryopreserva2,041
358–359 (2012)
tion to hatchery practice and species
213–215
conservation: A case of the Adriatic
grayling (Thymallus thymallus)

Farkas I

F. Demény, M. Trenovszki, S. Sokoray-V.,
Á. Hegyi, B. Urbányi,
D. Żarski, B. Ács, B.
Miljanović, A. Specziár,
T. Müller

Magyar Állatorvosok Lapja,
2013 (4) 125:
357-362.
Drying Technology 31:848-855
(2013)
Turkish Journal
of Fisheries and
Aquatic Sciences 12: 693-700
(2012)

Publikáció címe

IF

Cervicothoracalis simplex lipoma
rotweilerben

0,201

Use of Artificial Intelligence for the
Modelling of Drying Processes

2,08

Relative Efficiencies of Artemia nauplii, Dry Food and Mixed Food Diets in
İntensive Rearing of Larval Crucian
Carp (Carassius carassius L.)

0,432

Indikátorok - Megjelent publikációk

Ezen kívül számos cikk szakmai lapban történő megjelenése köszönhető a projektnek
(pl. Kertgazdaság, Hungarian Agricultural Research, Növényvédelem, stb.), de számos
hazai és nemzetközi konferencia kiadvány összefoglaló kötetében is nyomot hagyott a
Szent István Egyetem.

A TDK egységek esetében a publikációk nagy részét természetesen a nagy számú TDK dolgozat jelentette. A projekt készítésekor még nagy kérdésként merült fel, hogy a Bolognai
rendszer bevezetése következtében lesz a TDK-zó hallgatók számában némi űr néhány
évig, de az eredmények ezzel ellentétesek és jóval felülmúlták a várt számokat. Így a projekt folyamán Egyetemünkön 609 tudományos diákköri dolgozat készítését, megjelenését
támogatta a TÁMOP projekt. Ezen kívül a pályázat segítségével sikerült a Ybl Miklós Építéstudományi Kar TDK egységének megjelentetni néhány cikket a Technika Műszaki Szemle
című folyóiratban.

Indikátor vállalás a projekt készítésekor: 222 db
Teljesített indikátor a projekt zárása előtt: 850 db
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Indikátorok Lefolytatott képzések, kurzusok

A legváltozatosabb indikátor kategóriáról beszélhetünk. A Doktori Iskolák alapvetően
szakterületükre jellemző specializált, korábban nem létező vagy átalakított kurzusokat
tartottak doktorandusz hallgatóik számára. Az oktatásban mind belső, mind pedig külső
oktatók-kutatók részt vettek és a hagyományos PhD képzés tanrendjébe illeszkedő illetve azt
kiegészítő képzési programok valósultak meg a TÁMOP projekt segítségével.
A 10 TDK részegység 31 db kisebb-nagyobb felkészítő kurzust szervezett, melyek egy része a
hallgatók képességeit volt hivatott fejleszteni, de a programok nagy része az elméleti és gyakorlati tudás bővítése végett került megszervezésre.
A Szakkollégiumok esetében az ún. előadássorozatok nyújtottak kiváló alkalmat a hallgatóknak, hogy a hagyományos egyetemi tudásanyag mellett a gyakorlati életből vagy más kutatóintézetből érkező szakemberek által közvetített ismeretekhez is hozzájussanak. Félévenként
4-10 előadásból álló kurzusok során lehetősége volt az önképző körök tagjainak arra is, hogy
találkozzanak más gondolkodásmóddal és szemlélettel. Különlegességet jelentett a tanulók
számára, hogy a projekt segítségével olyan a mai életben elengedhetetlen tanfolyamokon is
részt vegyenek, mint a Projektciklus Menedzsment, a Vállalkozási Ismeretek vagy az Innováció
Menedzsment, de számos gyakorlati kurzus is megszervezésre került.

Indikátorok Lefolytatott képzések, kurzusok
A következő táblázat néhány példát mutat be szervezeti egységenként a több mint 150
megrendezett képzésből:
Kurzus megnevezése

Doktori Iskola

Bevont
hallgatók
száma

Bevont
oktatók
száma

A galambegészségügy aktuális
kérdései

Állatorvos-tudományi Doktori
Iskola

6

3

Az erjesztett takarmányok
minősítése

Állattenyésztés-tudományi
Doktori Iskola

10

1

Mikrocönológiai kurzus

Biológia Tudományi Doktori
Iskola

12

1

Makroökonómia a gyakorlatban

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola

32

7

Talaj, üledék, és víz multielemes monitorozása

Környezettudományi Doktori
Iskola

22

9

Napenergiás rendszerek modellezése

Műszaki Tudományi Doktori
Iskola

10

3

Növénytudományi Doktori
Növényi molekuláris genetika és
molekuláris növénynemesítés RNS Iskola
technológiák növényi rendszerekben

10

6

TDK felkészítő és prezentációs
tréning

GTK-TDK

72

2

A művészet és tudomány kapcsolata - Tudomány Ünnepe

PK-TDK

50

4

„A tudomány és a gyakorlat kapcsolata” -ALLTECH képzés

MKK-TDK

90

0

Hozzáadott értékteremtés és
-növelés a vidéki gazdaságban

Vidékfejlesztési Szakkollégium

56

4

Preparátor szakkör I-IV.

Vadászati Szakkollégium

80

4

Gyakorlati tógazdasági tenyésztéstechnológiai ismeretek

Halászati és Horgászati Szakkollégium

8

1

Előadássorozat I-VI.

Környezetvédelmi (Zöld) Szakkollégium

400

36

Indikátor vállalás a projekt készítésekor: 150 db
Teljesített indikátor a projekt zárása előtt: 169 db
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Indikátorok -

Indikátorok -

Megtartott hazai és nemzetközi konferencia
előadások

Megtartott hazai és nemzetközi konferencia
előadások
A projekt támogatásával rengeteg hallgatónak illetve oktatónak, kutatónak nyílt lehetősége mindhárom szakterületen belül haza vagy nemzetközi konferencián bemutatni kutatási eredményeit.
Doktori Iskolákban a PhD hallgatók számára kötelező, hogy doktori cselekményük során megmérettessék magukat nemzetközi fórumokon is. A TÁMOP támogatásával számos országba
és konferenciára jutottak el a SZIE kollégái, mely utazások jó alkalmat biztosítottak az egyes
doktori iskolák által előírt kritériumok teljesítésére, illetve a jövő kutatógenerációjának más
intézményekkel történő kapcsolatépítésre.

A több, mint 800 előadás nagy része a TDK részegységeknél természetesen a Tudományos Diákkörök rendezvényeiből született. A nagy számú munka és előadás pozitív
előjele lehet annak, hogy a Szent István Egyetem magas létszámú, aktív hallgatókkal
rendelkezik, mely kiváló merítési alapot teremt a jövő kutató utánpótlásának.

Az előadások és poszterek bemutatására lehetőség nyílt a projekt támogatásával többek között
az alábbi országokban és konferenciákon:

Szerzők neve

Konferencia megnevezése

Konferencia
helyszíne

Prezentáció
típusa

Doktori
Iskola

G. Balka, A. Ladinig, M.
Ritzmann, A. Saalmüller, W.
Gerner, T. Käser, M. Rusvai, H.
Weißenböck
K. Bakos, Zs. Csenki, R.
Kovács, D. Kánainé Sipos, D.
Bencsik, Y. Hadzhiev, F. Müller, B. Kovács, B. Urbányi
Bakonyi G.

PRRS Symposium
2011

Chicago,
USA

poszter

AODI

10th International
Congress on the Biology of Fish

Madison,
USA

előadás

ATDI

Science for Education

Nyitra,
Szlovákia
Arad,
Románia

előadás

BTDI

előadás

MTDI

Csizmadia B, Balassa G, Katona G.

OGÉT 2013 XXI.
Nemzetközi Gépészeti
Találkozó
R. Gacsi, E. Blumné Bán
3rd International
Conference on Business and Management
(ICBM)
Demku T., Veres A., Láposi R., 2nd International ConGyulai G., Heszky L., Kiss E.
ference of the IUFRO
Heltai Gy., Aleksza L., Fekete 56. Magyar
I., Horváth Márk
Spektrokémiai
vándorgyűlés

14

Izmir,
előadás
Törökország

GSZDI

Brno, Csehország
Veszprém,
Magyarország

poszter

NTDI

előadás

KTDI

A hallgatóság számára lehetőség nyílt, hogy már egyetemista időszak alatt előadással vagy
poszterrel megmérettethessék magukat egy szakmai zsűri, illetve nagyobb számú közönség előtt egyetemi konferenciákon illetve megszerezhessék a kellő gyakorlatot a TDK ill.
PhD időszak alatti konferenciaszereplésekhez.

Indikátor vállalás a projekt készítésekor: 588 db
Teljesített indikátor a projekt zárása előtt: 1164 db
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Indikátorok Fejlesztett, felújított, beszerzett eszközök
A beszerzett eszközök komoly fejlesztést jelentenek az Egyetem számára. A Doktori Iskolák több nagy értékű berendezést vásároltak, melyek egyrészt oktatási, másrészt kutatási célokat is szolgálnak, hozzájárulva ezzel Egyetemünk K+F potenciáljának növeléséhez.

Doktori Iskola

Beszerzett Eszköz

Beszerzés bruttó értéke
(HUF)

NTDI - GBI
BTDI
NTDI – NTTI

Sanyó típusú ultramélyfagyasztó
Angelantoni növénynevelő klímakamra
Wintersteiger Plotman kisparcellás
művelőeszköz
Instron Ave Vide Extensiometer
Gunt ET 255 Napelemes Oktatórendszer
Horiba Jobin Yvon optikai emissziós spektrométer
Oktokopter
Eviews statisztikai elemző program
ToxRat statisztikai elemző program

2 717 800
8 150 000
2 718 000
8 073 786
6 972 139
21 956 250

Összesen

53 870 254

MTDI
MTDI
KTDI
BTDI
GSZDI
BTDI

1 550 546
1 362 500
369 233

Indikátorok Fejlesztett, felújított, beszerzett eszközök
A nagy értékű berendezések beszerzése mellett a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar egységei (Doktori Iskola és TDK műhely) kialakítottak egy modern, minden
igényt kielégítő multifunkcionális gépteremet, ahol a hallgatók tudományos munkái
és a diákköri konferenciára való felkészítése professzionális módon valósulhat meg.
Ez különböző felkészítő és fejlesztő kurzusok megtartását is jelenti, illetve a számítógéppark segítségével konkrétan a PhD és TDK dolgozatokhoz szükséges anyagok,
elemzések, kutatások (és természetesen magának a dolgozatnak) elkészítése valósulhat meg.
A Szakkollégiumok számszerűen 54 db eszközt szereztek
be az ügyintézés infrastrukturális hátterét segítő irodai
eszközöktől (laptopok, nyomtatók, szekrények) kezdve, a
kurzusok, előadássorozatok, szakkörök megtartásához
szükséges kellékeken át (projektorok, vetítővásznak,
csigás íjak, bonckészlet stb.), a szakmai munkát támogató
műszerekkel (Pürckhauer-féle szúróbotos talajmintavevő,
sztereomikroszkóp, vízvizsgálati koffer, talajvizsgálati
minilabor stb) bezárólag.

Indikátor vállalás a projekt készítésekor: 110 db
Teljesített indikátor a projekt zárása előtt: 110 db
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Indikátorok K+F projektek száma

Indikátorok K+F projektek száma

A felsőoktatási intézmények számára nélkülözhetetlen, hogy erőforrást és energiát
fordítson a K+F projektek generálására és a vállalati szektorral közös együttműködésben
megvalósításra. A TÁMOP pályázat segítségével több, mint 80 kisebb-nagyobb kutatási projekt
beindítását támogattuk. A projektek egy részének kimenete publikációban és doktori disszertációban realizálódott, de találunk példát arra is, hogy kimenetként, azaz a generált kutatási
téma folyatatásaként egy újabb sikeres GOP pályázatot sikerült az Egyetem számára elnyerni,
tovább növelve ezzel intézményünk kutatásra fordítható forrásait.

K+F projekt címe

Szervezeti Kimenet
egység

Felelős szemé- Bevont
lyek
hallgatók
száma

Halcsalik minőségi
összetételének vizsgálata

ÁTDI

Dr. Urbányi Béla,
Dr. Mézes Miklós

1

A generált projektek tudományos és szakmai hasznosulásán kívül fontos tényezőnek tartjuk,
hogy az esetek nagy részében a kutatás egyes fázisaiba hallgatók és PhD hallgatók is becsatlakozhattak, szorosabbá téve ezzel az adott szervezeti egység és a hallgatók közötti együttműködéseket. Ezen túl egy újabb lehetőséget teremtett a projekt, a diákok számára, a különböző
kutatási témák menedzselési folyamatainak megismerésére (kísérlettervezés, megvalósítás,
kutatási jelentés elkészítés, különböző pénzügyi sorok értelmezése és a költségek előírás szerinti felhasználása).

A lovak vérképző
szervrendszerét fertőző vírusok vizsgálata
Műtrágya-utánpótlás
hosszútávú hatásainak
nyomonkövetése
homoki gyepen
Az aflatoxin B mikotoxin vizsgálatára alkalmas biomonitoring
módszer fejlesztése
Az értékek változásának és a fenntartható
fejlődés trendjének
hatása a hazai élelmiszerfogyasztásra
A mesterséges intelligencia használata a
szárítási folyamatok
modellezésében
Szamócából és paradicsomból származó
Spiral gén funkcionális elemzése

AODI

Újabb K+F pályázat generálása, konferencia előadás
publikáció

Dr. Bakonyi
Tamás

2

BTDI

cikk

Dr. Nagy Zoltán

5

KTDI

PhD dolgozat,
jelentés

Dr. Kriszt Balázs

1

GSZDI

tanulmány

Dr. Lehota József

1

MTDI

közlemény

Dr. Farkas István

0

NTDI

publikációk

Dr. Kiss Erzsébet

3

A publikáció különböző formáit vagy a tanulmányokat/közleményeket eredményező projektek
sok esetben nem fejeződnek be a TÁMOP zárásával, hanem a közeljövőben fognak a gyakorlati
életben realizálódni a SZIE partnervállalati együttműködéseinek segítségével.

Indikátor vállalás a projekt készítésekor: 60 db
Teljesített indikátor a projekt zárása előtt: 86 db
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Indikátorok Eredményeik alapján plusz ösztöndíjban
részesülő hallgatók

Indikátorok Eredményeik alapján plusz ösztöndíjban
részesülő hallgatók

A projekt egyik nagy eredménye a megalakított Kocsis Károly Ösztöndíj megalapítása mely a
kiemelkedő tudományos munkát végző fiatal kutatók számára biztosítja a folytonosságot az
egyetemi munkában a doktoranduszi ösztöndíj lejárta és a fokozat megszerzése közötti kritikus időszakban. Ezzel a 20.000.000 Ft feletti kerettel 28 tehetséges fiatal kutatót sikerült
megtartania Egyetemünknek.
A Tudományos Diákköri részegységek esetében két rendszer mentén történt a hallgatók támogatása. Az egyes műhelyek a TDK konferenciák helyezés elismerése mellett a TDT döntése
alapján, valamint az egyes karokon kiírt, ún. „belső pályázatok” révén pedig közvetlen anyagi
támogatásban részesülhettek a kiemelkedő szakmai tevékenységet végző hallgatók.
A Szakkollégiumokban tevékeny hallgatók ösztönzése is kétféle módon valósult meg. Egyrészt
az ún. „szakmai teszteket” és a „szakmai vetélkedőket” kimagasló eredménnyel teljesítő hallgatók, másrészt a projekt megvalósítása során kiemelkedő aktivitást mutató tanulók részesültek ösztönző támogatásban.
A szakkollégiumok a projekt ideje alatt különböző ösztöndíj-lehetőségeket biztosítottak a
hallgatók számára, számos, a szakkollégium profilját érintő területen. Különböző kritériumrendszernek megfelelve nyerték el a hallgatók az egyszeri támogatásokat. Félévente, illetve
szakkollégiumonként díjazásra kerültek a legaktívabb szakkollégisták, akik az előadássorozatokon való aktív részvétel mellett kiemelkedő szakmai teljesítményt mutattak a félév folyamán
elhangzott prezentációkból összeállított teszt jellegű megmérettetéseken. Emellett csoportos
témafeldolgozás, esettanulmány készítés és prezentációk alapján a legjobbra értékelt hallgatók is részesülhettek ösztöndíjban. Egyéb, gyakorlatorientált feladaton való megfelelés (pl.
vadászíjászat) is alapot adott a támogatásra.

Indikátor vállalás a projekt készítésekor: 160 db
Teljesített indikátor a projekt zárása előtt: 640 db

20

21

Indikátorok Tanulmányutak
A tanulmányutak megszervezésének lehetőségét mindhárom szervezeti egység nagy lelkesedéssel fogadta. Azonban a hallgatók mellett az oktatók számára is fontos jelentőséggel
bírt a különböző vállalkozások, intézetek meglátogatása, mert az elméleti, egyetemi tananyagot kitűnően egészítette ki a gyakorlatban működő és látható ismeretanyag.
A megszervezett több, mint 30 tanulmányútból számos esetben külföldi helyszíneket is sikerült meglátogatni, mely során elsősorban nemzetközi példákat, eljárásokat, technológiákat
volt alkalma megismerni a diákságnak, másodsorban lehetőség nyílt a szakmai nyelv gyakorlására is.
Néhány példát tekintve a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 2012. április 20-án vidékfejlesztési szakmai tanulmányutat szervezett TDK-s hallgatói számára. A tanulmányút, amelyen
Nógrád megye egyik kistérségének több települését látogatták meg, rendkívül népszerű volt
a hallgatók körében, ugyanis mindösszesen 46 hallgató vett részt rajta. A Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Kar 2012. június 1-2. között kétnapos ausztriai szakmai tanulmányútra
vitte TDK-s hallgatóit. A kulturális programot is tartalmazó tanulmányút fő célja a Pyhra-ban
megrendezésre került „Grünlandtag” meglátogatása volt, ami országos szinten a legjelentősebb, gépbemutatóval is egybekötött gyeptakarmány-feldolgozási és –tartósítási technológiákat bemutató rendezvény.

Indikátorok Tanulmányutak
A példák sorát folytatva Halászati és Horgászati Szakkollégium megjárta Szlovéniát és
Horvátországot is, ahol betekintést nyerhettek a pisztrángtenyésztés ill. a ketreces, tengeri haltenyésztés és osztrigatenyésztés rejtelmeibe. A Vadászati Szakkollégium 2012ben Ausztriába szervezett egy 4 napos kirándulást, melynek keretében a Jáki templom
megtekintése mellett további gazdaságok látogatása is a program része volt (Güssing-i
biomassza erőmű, Cuk Biofarm), továbbá az Őrségi Nemzeti Park erdeiben kalauzolták
el a hallgatókat. A Vidékfejlesztési Szakkollégium szintén a 2012-es évben szervezett
tanulmányi kirándulást Szarvas és környékére, ahol ellátogattak a Szarvasi Arborétumba, a Gyulai Húskombinátba, látogatást tettek Mórahalmon, illetve Orosházán.
Egynapos szakmai napokra is sor került a projekt során, többek között hallgatói csoportot fogadott Egyetemünkről a győri Audi gyár, a keceli vágóhíd és feldolgozó, a Szabolcsi
Halászati Kft, illetve Diósjenő-Tolmács-Bánk látta vendégül önkormányzati tanulmányút keretein belül a diákságot.

Indikátor vállalás a projekt készítésekor: 22 db
Teljesített indikátor a projekt zárása előtt: 38 db
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Indikátorok Megújult honlapok
A projekt segítségével néhány szervezeti egység új vagy megújított honlapot készített.
A szakkollégiumok esetében előfordul, hogy honlap helyett Facebook oldalt alakítottak
ki, és eseményeikről, híreikről ezen a manapság igen népszerű internetes csatornán értesítik tagjaikat. Természetesen a TÁMOP projekt rendelkezik hivatalos internetes oldallal
(talentum.szie.hu), mely a tevékenység kezdete óta működik, és értesíti az érintetteket a fontosabb hírekről, tartalmazza a pályázati adminisztrációval kapcsolatos fontosabb dokumentumokat is.

Indikátorok Elért eredményeket bemutató
szakmai kiadványok
A projekt támogatásával elkészült kiadványok több csoportra oszthatók. Az első csoport azon füzeteket foglalja magába, melyek közvetlenül a TÁMOP pályázathoz kapcsolódó eredményeket összegzik, ilyen kiadványnak számít például az, melyet most a
kedves Olvasó is a kezében tart.
Ezeken kívül készültek kimondottan szakmai kiadványok is, ilyen például a Halászati
Szakkollégium” A süllő biológiája és tenyésztése”, a Környezetvédelmi Szakkollégium
„Állati növénykert, avagy a növényvilág állatkertje”.
Találunk azonban a projekt segítségével rendezett konferencia kapcsán kiadott ös�szefoglaló kiadványokat is, pl.: „18th Workshop on Energy and Environment” (MTDI),
„Szakkollégiumok konferenciája a környezet- és természetvédelemért – I-IV. SzaKKKör Konferencia előadásainak összefoglaló CD kiadványa” (Környezetvédelmi Szakkollégium), SZIE TDK Konferencia Előadásainak Összefoglalói (SZIE-TDK).
A Szakkollégiumok kapcsán elmondható, hogy minden csoport számot adott korábbi
munkájáról és 1-1 kiadványban összefoglalták eddigi aktivitásukat.

Indikátor vállalás a projekt készítésekor: 7 db
Teljesített indikátor a projekt zárása előtt: 10 db
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Indikátor vállalás a projekt készítésekor: 25 db
Teljesített indikátor a projekt zárása előtt: 37 db
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Indikátorok Bevont hallgatók és oktatók-kutatók

Indikátorok Bevont hallgatók és oktatók-kutatók

Talán a TÁMOP projekt legfontosabb mutatószáma, mely kifejezi, hogy a SZIE hány
tanulója illetve munkatársa érintett közvetlenül vagy közvetve a projekt javaiból. Nagyon
nehéz pontos számot megállapítani ezen indikátor kapcsán, így azon kollégákat vettük
alapul a számolásnál, akik neve valamilyen hivatalos dokumentumon megjelenik (jelenléti ív,
szerződés, született publikáció stb.).

A tágabb értelmezés szerint a bevont hallgatók és oktatók-kutatók száma a következőképpen alakult a projekt során:

Ez az indikátor csoport két értelmezés alapján került megszámlálásra, az egyik tágabb értelmezés szerint, ha egy oktató vagy hallgató több elkülöníthető tevékenységben részt vett, akkor
annyiszor számoljuk az adott személyt egy indikátornak, ahány feladatban hivatalos aktivitást
mutatott. Lássunk egy példát, ha egy oktató tartott egy kurzust egy Doktori Iskolában, majd
szerzőként megjelent a neve egy a TÁMOP által támogatott publikációban akkor az adott kollégát kétszer is sikerült sikeresen bevonni a megvalósításba.

Ténylegesen bevont oktatók-kutatók száma
a projekt befejezésekor:

Bevont hallgatók számának vállalása a projekt készítésekor: 1931 fő
Bevont oktatók-kutatók számának vállalása a projekt készítésekor: 301 fő
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Ténylegesen bevont hallgatók száma a projekt befejezésekor:

A másik, szűkebb értelmezés szerint, minden hallgató, oktató, kutató csak egyszer
vehető számításba a projektben, függetlenül attól, hogy hány különböző tevékenységben vett részt:

Ténylegesen bevont hallgatók száma a projekt befejezésekor:
Ténylegesen bevont oktatók-kutatók száma
a projekt befejezésekor:
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Indikátorok Megszervezett konferenciák és
konferencia részvételek
A kiadvány elején már említettük, hogy létrehoztunk még két indikátor kategóriát, ami
alapvetőn a támogatási szerződésben nem került feltüntetésére, azonban véleményünk szerint fontos eredményei a projektnek. Ezen tevékenységek segítik a kutatók és kutatójelöltek
szakmai előmenetelét, emelik Egyetemünk rangját és hozzájárulnak a Szent István Egyetem
hírnevének öregbítéséhez.
A TÁMOP projekt segítségével több, mint 40 konferenciát szerveztek a különböző szervezeti
egységek, alapvetően az Egyetemünk különböző telephelyeinek helyszíneivel. Akad kivétel is,
mint például a Halászati és Horgászati Szakkollégium I. Halászati Felsőoktatási Workshopja,
mely Akasztón egy halas vállalkozásnál, azaz gyakorlati helyszínen került megrendezésre.

Indikátorok Megszervezett konferenciák és
konferencia részvételek
A másik általunk létrehozott indikátor kategória, a konferencia részvételek csoportja
kapcsán elmondható, hogy a projekt segítségével több, mint 129 hazai, illetve nemzetközi konferenciát látogathattak meg a SZIE kollégái és hallgatói. A TÁMOP segítségével
oktatóink eljutottak számos európai országba, úgymint Belgium, Csehország, Egyesült
Királyság, Görögország, Franciaország, Horvátország, Írország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szerbia, Szlovákia, Törökország, Ukrajna stb., de néhány Európán kívüli országot is sikerült meglátogatni kollégáinknak: pl. Azori-szigetek, Brazília, Egyesült Államok, Jordánia, Korea, Vietnám.

A konferenciák típusa széles skálán mozgott, a Doktori Iskolák alapvetően tudományos összejöveteleket szerveztek (pl. 17th Workshop on Energy and Environment –MTDI, Aktuális Flóraés Vegetációkutatás a Kárpátmedencében – BTDI, 7th International Conference for Young Researchers GSZDI stb.), a TDK műhelyek fókuszpontjában a Tudományos Diákköri Konferenciák
álltak (19 db TDK konferencia), míg a Szakkollégiumok a tudományos (pl. I.-IV. SzaKKKör Konferencia stb.), szakmai (pl. I. Országos Felsőoktatási Vadászati Konferencia, Innováció a vidéki
térben stb.) workshopokon túl, országos hallgatói versenyeket is szervezetek (pl. I. Országos
Felsőoktatási Vadászati Vetélkedő)
A TÁMOP projekt segítségével megvalósult konferenciák és konferencia részvételek
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Résztvevők száma a projekt támogatásával
szervezett konferenciákon

50
39

40

31
30

Megszervezett konferenciák (db
konferenciák)
Részvétel konferenciákon (db konferencia)

1000

12

150

600

200

11

200

609
Résztvett hallgatók

0

130

42

226

250

806

800

400

19

20

1170

1200

A TÁMOP projekt támogatásával történő konferencia részvételek száma
(nem SZIE-s konferenciákon)

162

Résztvett oktatók-kutatók

100

155
108

94

50

Résztvett hallgatók
Résztvett oktatók-kutatók
4

0

0

10
0

Doktori Iskolák

TDK műhelyek

Szakkollégiumok

Teljesített indikátor a projekt zárása előtt: 42 db
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Teljesített indikátor a projekt zárása előtt: 129 db
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Köszönetnyilvánítás

Végezetül úgy véljük e kiadvány a legjobb fórum, hogy kifejezzük köszönetünket:
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek és az Európai Szociális Alapnak a támogatásért, amelynek révén a bemutatott fejlesztéseket megvalósíthattuk,
az egyetem Kutatóinak és Oktatóinak, hogy áldozatos munkájukkal hozzájárultak a projekt megvalósításához és egyben hallgatóink tehetségének
kibontakoztatásához,
végül, de nem utolsó sorban, mindazoknak, akik legyenek ügyintézők vagy
vezető oktatók, hallgatók vagy fiatal kutatók, egyetemünk polgárai vagy
független szakértők, akik hozzájárultak a projekt sikeres adminisztrációs,
pénzügyi és szakmai megvalósításához.
„A jövő azoké, akik hisznek álmaik szépségében ...”
(Marie Curie)

a Projekt menedzsmentje
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