TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRÖK
XXII. KÁRPÁT-MEDENCEI KONFERENCIÁJA

TUDOK 2022
Döntő
2022. április 8-9.

PROGRAMFÜZET

„A tehetség mögött köznapi szavak rejlenek: szorgalom,
szeretet, szerencse, de mindenekelőtt a kitartás.”
-James Arthur Baldwin
„A siker jobbára azon múlik, hogy akkor is kitartsunk,
amikor mások már feladták.”
-William Feather

„Hogy mennyi esélyünk van a sikerre, annak vajmi csekély köze van az
életkorunkhoz. Csak az számít, hogy hajlandók vagyunk-e újra és újra
próbálkozni, hogy elérjük az áttörést.”
-Barabási Albert-László

„Felfedezni valamit annyit tesz, mint látni, amit mindenki lát, és közben
arra gondolni, amire még senki.”
-Szent-Györgyi Albert

„Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani,
mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja.”

-Albert Einstein

„Felvetni egy jó problémát, kérdezni egy jó kérdést - már a munka felét
jelenti.”
-Szent-Györgyi Albert

TUDOK 2022
Döntő

Program
2022. április 8. (péntek)
1100 - 1300

Résztvevők érkezése, regisztráció az iskolában
Helyszín: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium,
6720, Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8
A szállás elfoglalására 13 órától lesz lehetőség
A szállás helyszíne: Tisza Sport Hotel, Szeged, SzentGyörgyi Albert u. 42

1200 - 1330

Ebéd az iskolában

1400 - 1430

Megnyitó ünnepség

1430 - 1500

Zsűritájékoztató
Az előadások feltöltése/online bekapcsolódás a
szekcióbeosztásnak megfelelően

1500 - 1800

Szekcióülések

MOL - Környezettudomány, biológia
·
Egészségtudomány, élettan
·
Orvostudomány, biotechnológia, farmakológia
·
Fizika, matematika, kémia
·
Kutatási terv tömb I.
Szabadprogram a szombaton előadó diákoknak és kísérőiknek
·

1800 - 1930

Vacsora az iskolában

2000 - 2130

Esti program

TUDOK 2022
Döntő

2022. április 9. (szombat)
0700 - 0815

Reggeli a szálláshelyen
A szállást a szombati napon 10 óráig el kell hagyni
Csomagmegőrzést biztosítunk

0830 - 0900

Zsűritájékoztató
Az előadások feltöltése/online bekapcsolódás a
szekcióbeosztásnak megfelelően

0900 - 1200

Szekcióülések
·
·
·
·
·
·
·

Kyndryl - Műszaki tudományok, informatika
Társadalomtudományok, pszichológia, szociológia
Társadalomtudományok, pszichológia, pedagógia
Irodalom és nyelvészet
Család- és életpályakutatás, kultúrtörténet
Helytörténet
Kutatási terv tömb II.

Szabadprogram a pénteken előadó diákoknak és kísérőiknek
1200 - 1300

Ebéd az iskolában

1330 - 1345

Emlékfaültetés az iskolában

1400 - 1500

Ünnepélyes zárás és eredményhirdetés
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www.kutdiak.hu

facebook.com/KutDiak
instagram.com/kutdiak/
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