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A Tavaszi Szél Konferencia az ország legnagyobb múlttal rendelkező, 

kifejezetten a fiatal kutatók számára szervezett nemzetközi, multidiszciplináris 

tudományos konferenciája. A konferencia célja az volt, hogy lehetőséget 

teremtsen a világ doktoranduszai számára, hogy az eltérő kutatási területeiket 

bemutassák, véleményüket ütköztessék az esemény alkalmával. További 

fontos cél volt, hogy összehozza az ország tehetséges doktoranduszait, választ 

adjon a doktori képzéssel kapcsolatos aktuális kérdésekre, illetve tájékoztassa 

a résztvevőket az őket érintő lehetőségekről. A 2014-es évben a Tavaszi Szél 

konferenciának az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye a 

Debreceni Egyetem adott otthont. A Tavaszi szél konferencia a 2013. évtől 

kezdődően egy megújításon esett át: a rendezvény, amely eredményeként 

sokkal nagyobb figyelem fordul a rendezvény tudományos jellegére, mint az 

azt megelőző években, továbbá a szervezői csapat kitartó munkájának és a 

színvonal emelkedésének köszönhetően a résztvevői létszám a többszörösére 

nőtt.  

 

A projekt fő célkitűzése az országban tanuló doktoranduszok 

tehetséggondozása, készségeik fejlesztése, kibontakoztatási lehetőségek 

megteremtése. A projekt keretén belül egy fő rendezvényt kívántunk 

megvalósítani, a hagyományos Tavaszi Szél tudományos konferenciát. A 

Tavaszi Szél konferencia további célja - azon túl, hogy a doktoranduszok 

bemutassák kutatási eredményeiket-, hogy szakmailag elismert magas  



     
 

színvonalú publikációs lehetőséget is teremtsen. Ezen részcél teljesülése 

érdekében a felhívás során közzétettük a publikációs lehetőséget és ennek 

formai, tartalmi követelményeit és ösztönöztük a részvételt (az előadás 

megtartásához kötöttük a tanulmány megjelentethetőségének lehetőségét). 

A beküldött dolgozatok szigorú lektorálás alá fognak esni, melyet tapasztalt, 

szakmailag elismert lektorok végeznek.  

 

A Tavaszi Szél konferencia a résztvevők visszajelzései alapján a szervezet 

eddigi legsikeresebb rendezvénye, mind létszámát, mind sokszínűségét 

tekintve. A konferencia célja a  jelenlegi tudományos kérdések vizsgálata 

mellett, hogy kezdődjön el egy párbeszéd a különböző tudományterületeken 

foglalkozó társakkal, építve a kapcsolati tőkét, hiszen az eredmények csakis 

csatmunkával érhetők el. 

Számos résztvevő kifejezetten üdítőnek tartotta a Tavaszi Szél konferencia 

interdiszciplinaritását , hiszen ezáltal más tudományterületek előadásit, 

kutatásit is lehetőségük volt megismerni.  

Az évek során már tapasztalható volt, hogy a rendezvény a szakmai 

tevékenységen túl kikapcsolódást is nyújt a résztvevőknek a különböző  

tudományterületeken foglalkozó doktoranduszok előadásának 

meghallgatásától, a szekcióvezetők, professzorok biztatásán át a rendezvényt 

kísérő könnyed kikapcsolódásig Örömünkre szolgál, hogy az évek alatt számos 

„visszatérő” résztvevője van a rendezvénynek, mely pozitív visszajelzésként 

szolgál a szervezet számára.   

A rendezvény során számos munkakapcsolat alakul ki, mely a későbbiekben 

segíti a tudományos fejlődését a partnerségenk, de természetesen sok, akár 

életre szóló barátság is köttetik  a tudományos élet színfalai mögött. 

 



     
 

A szervezet rendkívül büszke arra, hogy sikerült visszaállítani a Tavaszi Szél 

konferencia régi, méltó fényét, s országos ismertségét továbbfejleszteni. A 

rengeteg pozitív és hasznos visszajelzés további erőt ad a szervezet számára, 

hogy céljai elérése felé törekedhessen és a magyar és határon túli 

doktorandusz közösség érdekében munkálkodhasson. 

 

A konferenciáról készült képek megtekinthetőek itt. 

 

A konferenciához kapcsolódó videók itt találhatóak: 

Tavaszi Szél 2014 – 1 videó 

Tavaszi Szél 2014 – 2 videó 

 

 

A konferencia a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg. 

 

 

   

 

                 


