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2017 évi DIPLOMA (SZAK), 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 2015/2016, 2016/2017 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 MAGISZ fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben kevés számú pályázat érkezik be,
vagy ezek színvonala nem éri a korábbi években meghatározott színvonalat, akkor nem
biztos, hogy minden helyezés jutalma kiosztásra kerül.
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: 2018. január 27.
A pályázat eredménye 2018 február 28-ig a MAGISZ Web oldalán
(http://tamop.magisz.org) kerül publikálásra.
A pályázatokat Dr. Szilágyi Róbert (titkár) részére kell megküldeni az alábbi címre:
szilagyi,robert@econ.unideb.hu

Dr. Várallyai László
a MAGISZ elnöke
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A D A T L A P
A Magyar Agrárinformatikai Szövetség által meghirdetett 2017. 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:

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

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

A pályázatra való jelentkezéssel hozzájárulok a dolgozatom bírálat céljából történő
megtekintéséhez.

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: 2018. január 27.
A pályázat eredménye 2018 február 28-ig a MAGISZ Web oldalán
(http://tamop.magisz.org) kerül publikálásra.
A pályázatokat Dr. Szilágyi Róbert (titkár) részére kell megküldeni az alábbi címre:
szilagyi,robert@econ.unideb.hu

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