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Környezetvédelem, természeti értékeink megóvása, mint alapvető
gazdasági érdek - Diplomatéma és gyakorlati lehetőség
Az Interspect Csoport ezúton meghirdet egy gyakorlati lehetőséget, diploma, TDK témát,
amely a környezetvédelem gazdasági hátterének vizsgálatát célozza az ökoszisztéma
szolgáltatások beárazási lehetőségein, a táj-értékekhez, környezeti állapotmegőrzéshez,
egészségügyi kockázatok csökkentéséhez köthető gazdasági, egészségügyi és rekultivációs
költségek értékelésén keresztül.
Az ökológiai sokféleség, a táj, mint élettér és az ökoszisztéma védelme hosszútávon csak
akkor kivitelezhető, amennyiben a rövidtávú gazdasági folyamatok rendszerében értékeket
rendelhetünk mögé. Ez többek között megnyilvánulhat környezetvédelmi adózási,
szabályozási kérdésekben és beruházások tervezésekor döntéstámogató rendszerek
felépítésében is.

Vizsgálatainkkal a táj, az élőhelyek védelmének fontosságát, az ökoszisztéma szolgáltatások
és a természet megújuló képességének határait támasztjuk alá számadatokkal, amely a
gazdasági érdekek természetvédelem irányába történő elmozdításának alapja. A
tudományterületeken átnyúló feladatot erősíti a számos geográfus, térképész,
térinformatikus, vízügyi szakember, biológus és ökológus részvételével felépülő csapat.
Ehhez keresünk most a jogi és gazdaságtani területeken érdekelt kutatókat.

Az Interspect a Szent István Egyetemen hivatalosan elfogadott gyakorlati hely.
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Az irányított kutatómunka olyan lokális eredményeket nyújt, amelyek TDK
pályamunka / diplomamunka mellett gyakorlati tevékenységként
hasznosulhatnak, önállóan is publikálhatóak.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

- Környezetvédelmi elhivatottság
- Szakmai és kutatási érdeklődés, kitartó kutatómunka
- Legalàbb màsfèl èvvel a diploma előtt kell jelentkezni, amennyiben a
jelentkező munkáját diplomatèmaként szeretné kamatoztatni
- Legalàbb egy èvvel a TDK konferencia előtt kell jelentkezni,
amennyiben a jelentkező munkáját TDK témaként szeretné felhasználni
- PhD-tèma külső vezetésért csak az folyamodhat, aki korábban az
egyetemi évei alatt volt nàlunk szakmai gyakorlaton

A szakmai gyakorlat időtartama 3 vagy 6 hónap.
A személyes részvételen kívül a téma dolgozatbenyújtásig irányított
kutatómunkaként funkcionál, konzultációkkal kísérve.

A jelentkezésre az alábbi elérhetőségeken nyílik lehetőség:
Telefon: 06 70 615 7223

E-mail: info@interspect.hu

www.interspect.hu
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