
A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona,  

a Magyar Kémikusok Egyesülete és  

a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottságának Vegyészeti 

Szakbizottsága 

szervezésében kerül megrendezésre a 

XVIII. ORSZÁGOS DIÁKVEGYÉSZ NAPOK 

 

A rendezvény időpontja:  2020. április 17-18. (péntek-szombat) 

A rendezvény helye:  Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma 

    3950 Sárospatak, Rákóczi út 1. 

 

A jelentkezés feltételei: 

A XVIII. ORSZÁGOS DIÁKVEGYÉSZ NAPOKRA középiskolás tanulók jelentkezhetnek 

valamely saját megfigyelésen vagy kísérleti munkán alapuló 10 perces előadással. 

A diákkonferencián a diákok a kémia bármely területéről és határterületeiről választott témából 

készült előadást tarthatnak, demonstrációs és kísérleti eszközöket használhatnak. 

A diákelőadásokat egyetemi oktatókból, vegyészmérnökökből álló szakmai zsűri értékeli. A 

legjobb előadást tartó diákok jutalomban részesülnek. A legkiemelkedőbb előadás elnyeri a 

Diákvegyész Napok fődíját. 

Az értékelés szempontjai: 

Szakmailag hibátlan legyen az előadás. A tanulók ismerjék vizsgálatuk tárgyának elméleti 

alapjait, ismerjék meg és használják fel a vonatkozó szakirodalmat. A diákok használjanak 

demonstrációs vagy kísérleti eszközöket. A zsűri értékeli a témaválasztást, az előadásmódot, az 

egyéni munkát és az időkeret betartását. 

Jelentkezési határidő:   

2020. január 31. 

 



Jelentkezés módja:   

A fenti határidőig kell elküldeni címünkre (refi@reformatus-sp.sulinet.hu vagy Sárospataki 

Református Kollégium Gimnáziuma, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.) a mellékelt jelentkezési 

lapot és a tervezett előadás 1 oldal terjedelmű (másfeles sorközzel, 12-es betűmérettel, normál 

margóval) összefoglalóját.  

Az összefoglaló formája: 

Az előadás címe, szerző(k) neve, évfolyama, 

A felkészítő tanár(ok), mentor neve, 

Az előadók iskolájának neve, 

Az összefoglaló szövege.  

Az összefoglaló tartalmi része térjen ki az előadás kérdésfelvetésére, a vizsgálat (megfigyelés) 

során alkalmazott módszerre, az eredményekre és a levonható következtetésekre. 

Egy előadást 1 vagy 2 tanuló tarthat. Ha a témán többen dolgoztak együtt, a csoportot 

előadóként csak 1 vagy 2 diák képviselje, de társaik is részt vehetnek a konferencián. 

A jelentkezések és az előadások elfogadásáról értesítést küldünk 2020. február 29-ig. 

Kérjük, hogy az elfogadott előadások elektronikus verzióját (PPT és Word formátumban) 

küldjék el a szervezőknek 2020. április 6-ig a buzasne.nagy.gabriella@gmail.com címre. 

 

 

A JELENTKEZÉSI LAP az iskola honlapjáról letölthető: www.reformatus-sp.sulinet.hu 

További információ kérhető:  

Búzásné Nagy Gabriella 

refi@reformatus-sp.sulinet.hu 

buzasne.nagy.gabriella@gmail.com 

47-311-039 

20-498-8679 
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