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ESSZÉÍRÁS  
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TDK 

Érdemes a Kari TDK követelményeket tanulmányozni, hiszen várhatóan a következő 
években is hasonló lesz a követelmény.  

Minden páratlan évben van OTDK 

Milyen előnyökkel járhat? 

Az országos verseny első három helyezettjének dolgozatát automatikusan 
elfogadják szakdolgozatnak is. 

Ha nem nyert, tovább lehet gondolni/írni szakdolgozatoknak. 

Előny PhD jelentkezésénél. 

Jól sikerült témaválasztás segíthet a későbbi elhelyezkedésben is. 

Tapasztalatot lehet szerezni az érvelés és szóbeli előadókészség terén 
(elhelyezkedés!). 

Szakmai versenyek 

Céges és szakkollégiumi versenyek – az egyetemi hirdetőtáblákról lehet róluk értesülni. 

Előnyök: 

Szakkollégiumba való könnyebb bejutás, céges gyakornoki hely, pénzjutalom, 
ajándéktárgyak, tapasztalat. 

Konferenciák itthon és a nagyvilágban 

http://konferenciakalauz.hu/  
http://www.conferencealerts.com/ 
Undergraduate és graduate /hallgatói/ konferenciákat érdemes keresni! 

Példák: 

Magyarul, kifejezetten egyetemi hallgatóknak (szakkollégiumi konferenciák): 

Eötvös Konferencia: http://ek.eotvos.elte.hu/ 
Jánossy Ferenc Emlékkonferencia: http://jfszk.hu/ 
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Előnyök: 

mester és doktori képzésbe való jelentkezésnél előny, a szociális háló építése hasznos 
lehet később, előadói képességek fejlesztése úgyszintén.  

Publikálási lehetőségek angolul közgazdász 

hallgatóknak (undergraduate journals) 

Illinois Wesleyan University Undergraduate Economic Review 
http://digitalcommons.iwu.edu/uer/ 

Issues in Political Economy – Elon Univeristy and University of Mary Washington 
http://www.elon.edu/e-web/students/ipe/default.xhtml 

McGill Undergraduate Journal of Development Economics (MUJDE) 
http://ausmcgill.com/mujde/submissions.htm 

Michigan Journal of Economics – University of Michigan, Ann Arbor 
http://www.umich.edu/~michje/index.html 

Michigan Journal of Business http://michiganjb.org/aboutus.shtml 

Előnyök: Doktori képzésbe való jelentkezésnél, pályakezdőként nem tudományos 
pályára készülvén is igen jól mutat egy önéletrajzban. 

Próba TDK 

A három-négy fős csoportokban írt TDK kezdemény előadása, vita róluk.   

A közönség fordítson figyelmet a következőkre: 

Megfelelően pontos-e a kérdésfeltevés? 

Jól megválasztott-e a módszertan? 

Adekvát-e az előadói stílus? 

Jól felépített-e az előadás és a jók-e a diák?  

Vége 
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ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszék 

Köszönjük, hogy használta a tananyagunkat! 

 

Bármilyen kérdést, megjegyzést örömmel várunk az 

 

eltecon.hu 
 

honlapon feltüntetett címekre 

 


