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2012 évi DIPLOMA (SZAK) DOLGOZAT, TDK DOLGOZAT ÉS Ph.D. DOLGOZAT
PÁLYÁZAT
AGRÁRINFORMATIKA
témakörben

A Magyar Agrárinformatikai Szövetség (MAGISZ) pályázatot hirdet az agrárinformatika
elméleti és gyakorlati kérdéseit magas szinten feldolgozó a 2010/2011, 2011/2012 tanévekben
elkészített (A) diplomamunkákra és szakdolgozatokra, (B) TDK dolgozatokra illetve (C) Ph.D
értekezésekre. A korábbi években ugyanabban a témakörben pályázatot benyújtó ismételten
nem pályázhat. A beadott pályaművek díjazására a MAGISZ elnöksége által felkért
díjbizottság tesz javaslatot.
A díjak a MAGISZ rendezvényen kerülnek átadásra, melynek időpontjáról és
helyszínéről a pályázatok értékelését követően adunk tájékoztatást.
Az I. helyezettek 40.000 Ft, a II. helyezettek 30.000, a III. helyezettek 20.000 Ft díjazásban
részesülnek. A MAGISZ elnöksége fenntartja a jogot, hogy a pályázatok szakmai
színvonalától függően több díjat is kiadjon, illetve egyes helyezési kategóriá(k)ban ne adjon
ki.
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
•
•
•
•

A diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat, PhD dolgozat egy példányát
A bírálatok egy-egy másolati példányát
A dolgozat egy oldalas összefoglalóját
A pályázó személyi adatait tartalmazó adatlap.

Beadási határidő : 2012. május 31.
A pályázat eredménye 2012 június 30-ig a MAGISZ Web oldalán (http://magisz.org)
kerül publikálásra.
A pályázatokat Dr. Szilágyi Róbert (titkár) részére kell megküldeni az alábbi címre:
szilagyir@agr.unideb.hu

Dr. Herdon Miklós
a MAGISZ elnöke
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A D A T L A P
A Magyar Agrárinformatikai Szövetség által meghirdetett 2012. évi
Diploma (szak) -, TDK- dolgozat, és Ph.D. dolgozat pályázathoz

Név:

..................................................................................................................................

Lakcím:

...........................................................................................................................

Postai cím:

.......................................................................................................................

Telefon:

............................................................................................................................

E-mail:

..............................................................................................................................

Oktatási intézmény és kar neve:
A dolgozat címe:

....................................................................................

.............................................................................................................

Tudnivalók:
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell (elektronikus formában):
A diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat, PhD dolgozat egy példányát
A bírálatok egy-egy másolati példányát
A dolgozat egy oldalas összefoglalóját
A pályázó személyi adatait tartalmazó adatlap.
Beadási határidő: 2012. május 31.
A pályázat eredménye 2012 június 30.-ig a MAGISZ Web oldalán (http://magisz.org/)
kerül publikálásra.

A pályázatokat Dr. Szilágyi Róbert (titkár) részére kell megküldeni az alábbi címre:
szilagyir@agr.unideb.hu

----------------------------------------aláírás
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