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A „Tavaszi Szél 2015.” tudományos konferencia és kapcsolódó rendezvények
lebonyolítása
A projekt fő célkitűzése a magyar anyanyelvű doktoranduszok tehetséggondozása,
készségeik fejlesztése, kibontakoztatási lehetőségeik megteremtése volt. A projekt keretén
belül egy fő rendezvényt - a hagyományos Tavaszi Szél tudományos konferenciát -, és a
tudományos osztályok rendszerén keresztül több kisebb kapcsolódó tudományos programot
kívántunk megvalósítani. A program fő törekvése, hogy a fiatal kutatók számára lehetőséget
teremtsünk tudományos eredményeik bemutatására és publikálására.
A jelen pályázati támogatás segítségével megvalósult Tavaszi Szél konferencia, és a
kapcsolódó rendezvények nagyban segítik a felsőoktatásban folyó tehetséggondozó munka
színvonalának továbbfejlesztését, valamint a fiatal kutatók szakmai kapcsolatépítését,
hozzájárulva ezzel a későbbi tudományos eredmények fokozásához a közös kutató munkák
révén. A Tavaszi Szél Konferencia az ország legnagyobb múlttal rendelkező, kifejezetten a
fiatal kutatók számára szervezett nemzetközi, multidiszciplináris tudományos konferenciája.
További kiemelt célja volt, hogy összehozza az ország tehetséges doktoranduszait, választ
adjon a doktori képzéssel kapcsolatos aktuális kérdésekre, illetve tájékoztassa a résztvevőket
az őket érintő lehetőségekről. A 2015-ös évben a Tavaszi Szél konferenciának az egri
Eszterházy Károly Főiskola adott otthont. A projektvállalásokat tekintve az idei évben a
tervezett felett teljesítettük a különböző indikátorokat. Eredetileg mintegy 300 résztvevővel
számoltunk, azonban mindent egybevetve a résztvevői létszám a 3 nap alatt meghaladta a
400 főt. Mivel a résztvevői létszám ilyen hatalmas mértékben megnövekedett, ezzel parallel
módon az összes többi indikátorszám is felfelé kúszott. 2015-ben egyértelműen az ország
legnagyobb méretű és hatású konferenciáját sikerült megvalósítani ebben a jellemzően fiatal
korosztályban. A tudományos szekciók lebonyolítása mellett az idei konferencia keretében
egy workshop-ot is szerveztünk a tudományos osztályok vezetői számára, amelyen
értékeltük a konferenciát, és tapasztalatcserét folytattunk a tudományos osztályok által az
idei évben eddig megvalósult és az év hátralévő időszakában tervezett programokról. A
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tudományos osztályok számos tudományos, szakmai fórumot, workshop-ot, és konferenciát
valósítottak meg.
A projekt keretében az alábbi programok valósultak meg:
CélTudatosság: 2015. február 26.
Ludovika épületvezetés, és szakmai fórum:2015. március 21.
DOSz Café: 2015. március 20.
Bach in the Subways: 2015. március 21.
Az Informatikus és Matematikus PhD hallgatók második téli iskolájának megvalósítása: 2015.
március 20 -22.
Találkozáspontok: 2015. március 27 -28.
Tavaszi Szél 2015. Konferencia: 2015. április 10-12.
Fókuszban az előadói készségek: 2015. április 24-25.
If not if then – The nature of exceptions: 2015. április 30.
II. Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI. század Európájában: 2015. május 15.
Ifjú Pszichológus és neveléstudományi Kutatók Második Országos konferenciája (IPSZILON
2015): 2015. május 15-16.
Szakmai Kirándulás: 2015. május 16.
"Ütközéspontok - Cselekvés,autonómia és felelősség”: 2015. május 22-23.
"Doktorandusz kutatóúton – Minden, ami egy tanulmány mögött van": 2015. május 22.
Tanévzáró konferencia: 2015. június 12.
Szabadkai Üzemlátogatás: 2015. június 6.-7.
A Fizikus Doktoranduszok Konferenciája: 2015.június 11-14.
Szakmai tanulmányút a Paksi Atomerőműbe: 2015. június 21-22.
"Vörösiszap 2010–2015 környezeti katasztrófa rehabilitáció, földrajz és földtudományi
összefoglaló": 2015. június 22-23.
A projekthez kapcsolódó videók:
Tavaszi Szél 2015 – videó
Bach in the Subways - videó
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