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Prezentációs technikák összegyetemi verseny 2018

A verseny célja: Tudományos témák közérthetően, élvezetes előadásmódban.
A Szegedi Tudományegyetem Tehetségpontja tudományos prezentációs versenyt hirdetett azon
egyetemi hallgatók számára, akik tehetséget és kedvet éreznek magukban ahhoz, hogy egy
tudományos problémát a közönség számára érthetően, prezentációs eszközök segítségével
bemutassanak.
A cél a hallgatók tehetségének kibontakozása. A versenyzők a tudományos munkájukon túl, az
előadói képességükre koncentrálva kerülnek megmérettetésre, ezzel segítve őket a további
kutatásaikban, előadásaikban.
Értékelési szempontok: A képi megjelenítés, a technikai eszközök használata és a stílus is fontos. A
közönség is szavazhat a versenyzőkre, így az érdeklődés felkeltése, valamint a zsűri számára az
összbenyomás is értékelésre kerül. További pontokat ér a beszédstílus, gesztusok és a testbeszéd is.
Az időkeretet (max. 7 perc/előadás) szigorúan be kell tartani, túllépés esetén a prezentáció nem
folytatható tovább.
A tavalyi versenyhez hasonlóan idén is szavazhat a közönség a legjobb előadóról. Bízunk abban,
hogy a média érdeklődésére is számot tartó esemény az egyetemi polgárok kíváncsiságát is felkelti.
A nyertes hallgatók pénzdíjban részesülnek, és az okleveleket a Talent ösztöndíjak kiosztására
szervezett rendezvényen vehetik majd át.

A döntő nyertesei értékes jutalmakban részesülnek!

Az egyetemi forduló időpontja:

2018. április 12. (csütörtök) 14 óra
helyszíne: AGÓRA.

Felmerülő kérdésekkel kapcsolatban
Kemény
Zsanettet
kereshetik
a
tehetsegpont@rekt.u-szeged.hu
e-mail
elérhetőségen.
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Jelentkezési feltételek:
 Bármely SZTE-s hallgató
 Szabadon választott téma
 Időtartam: max. 7 perc/előadás
 Formátum: ppt, vagy prezi

Kari felelősök:
Kar
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Verseny szervező
Dr. Fülöpné Prof. Dr.
Homoki-Nagy Mária
Dr. Vajda Zoltán
Nagy-Grócz Gábor
Dr. Fráter Márk,
Dr.Ungvári Krisztina
Révész Balázs

MGK
MK

Dr. Gieszinger Péter
Fizel Natasa
Mikó Józsefné Dr. Jónás
Edit
Dr. habil. Zsótér Brigitta

TTIK
ZMK

Dr. Bajmócy Péter
Újváriné dr. Illés Mária

GYTK
JGYPK

Elérhetősége
homoki@juris.u-szeged.hu
tdk.aok@med.u-szeged.hu
vajda@lit.u-szeged.hu
nagygrocz@etszk.u-szeged.hu
meddentist.fm@gmail.com
kriszti.ungvari@me.com
reveszb@eco.u-szeged.hu
gieszinger.peter@pharm.uszeged.hu
natasa@jgypk.u-szeged.hu
mikone@mgk.u-szeged.hu
zsoterb@mk.u-szeged.hu
bajmocypeter@hotmail.com;
bajmocy@geo.u-szeged.hu
ujvarill@music.u-szeged.hu

Kérem, a kari fordulók időpontját 2018. február 15-ig jelezni szíveskedjen!
A kari fordulók lebonyolítása: 2018. február 5. – 2018. március 21.
Felkészítő workshop a döntőre a Tehetségpont szervezésében: 2018. április 5.
A nyertes hallgató nevét, email címét legkésőbb 2018. március 22-ig kérem eljuttatni a Tehetségpont
részére.
Tisztelettel és üdvözlettel,
Prof. Dr. Badó Attila
Tehetséggondozásért felelős rektori
megbízott
SZTE Tehetségpont
Szeged, 2018. január 30.
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VERSENYFELHÍVÁS!
PREZENTÁCIÓS TECHNIKÁK VERSENY
2018
Mutasd meg, Te hogy adsz elő,
és nyerd meg díjainkat!
Fejleszd előadói képességed, és
bővítsd élvezettel szakmai referenciád!
Készülj, jelentkezz, és nyűgözd le a közönséged – legyen szó akár a
természettudományokról, vagy valamely művészeti ágról!

Legyél Te a karod sztárja!
Mérd össze előadói képességedet a többi hallgatóval az
Összegyetemi fordulóban is!

Nyeremények:
A kari győzteseknek felkészítő workshop a döntőre

Várkonyi Andreával!
I-III. helyezett: pénzjutalom + különdíj
Részletek: www.sztehetseg.hu és
facebook.com/SZTE.Tehetsegpont

Jelentkezés és további információk:
Fizel Natasa, tanársegéd
Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék
natasa@jgypk.uszeged.hu
Összegyetemi döntő:
2018. április 12.
Kari fordulók: 2018. március 13. 15 óra
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