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III. Hogyan zajlik a TDK Konferencia? 
- részletes útmutató - 

 

Az alábbi útmutatóban részletesen ismertetjük hogyan zajlik a TDK Konferencia. 

 

Mi történik a Konferencia előtt? 

Miután hiánytalanul beadtad a TDK dolgozatodat és a hozzá kapcsolódó dokumen-
tumokat, kezdetét veszi a bírálati folyamat. A beadott dolgozatokról két bírálat ké-
szül meghatározott szempontok szerint, amelyeket itt találod: https://gtktdk.uni-
miskolc.hu/files/17197/ertekelo_lap_irasbeli2021.docx  Ezek a bírálatok alapvetően a 
zsűri munkáját fogják segíteni, de a Konferenciát követően Te is megtekintheted a 
dolgozatodról készült bírálatokat. 

A beadott dolgozatok alapján szekciókat alakítunk, amelyekbe általában 5-10 ha-
sonló témájú dolgozat kerül. A szekciók beosztásáról minden esetben a program-
füzetben találsz információkat, amely pedig a kari TDK honlapon érhető el, az ak-
tuális felhívások között. 

Ezzel párhuzamosan Te már elkezdheted összeállítani azt prezentációt, amelyet a 
Konferencián fogsz bemutatni. A prezentációt készítheted PowerPoint-ban, 
prezi.com-ban, vagy egyéb prezentációs szoftverben. Javasoljuk, hogy amikor elké-
szültél vele, feltétlenül mutasd meg a konzulensednek és kérd ki a szakmai véle-
ményét! Hidd el, nagyon sok múlik a szóbeli előadáson és nagyon nem mindegy, 
hogy milyen prezentációval fogsz kiállni! 

 

Mi történik a Konferencián? 

A nyilvános szekcióban a dolgozatokat legalább háromtagú zsűri előtt kell bemu-
tatni. A konferencia megnyitását követően a zsűri elnöke a korábban meghatáro-
zottak alapján ismerteti a dolgozatok bemutatásának sorrendjét, és ennek megfe-
lelően felkéri a szerzőket a dolgozatban foglalt kutatási eredmények ismertetésére. 

Az ismertetésre 15 perc áll rendelkezésre. Az előadás során a hallgató szabad stílus-
ban (PowerPoint, prezi.com, stb.) mutatja be a kutatás tárgyát, módszereit, ered-
ményeit. Kérjük, hogy az előadást alkalomhoz illő öltözetben tartsd meg, még ak-
kor is, ha online szekciók lesznek! 
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Ezután a zsűri és a jelenlévők a dolgozatot megvitatják, a szerzőnek kérdéseket 
tesznek fel, a munkához kiegészítéseket, megjegyzéseket fűznek. Ha kíváncsi vagy, 
azt is megnézheted, hogy a zsűri mi alapján pontozza a szóbeli előadásokat: 
https://gtktdk.uni-miskolc.hu/files/15930/ertekelo_lap_szobeli.docx 

A dolgozatok, előadások, szóbeli bemutatások és az írásbeli vélemények megisme-
rése után, a szekcióban nevezett valamennyi dolgozat elhangzását követően a zsűri 
zárt ülésen dönt az eredményről, valamint az OTDK-ra való nevezésről. 

 

Mi történik a Konferencia után? 

A TDK Konferenciát követően eredményhirdetésre, valamint az oklevelek átadá-
sára kerül sor. Oklevelet kap minden résztvevő és helyezett, amelyet a Kar vezetése 
előtt, ünnepélyes keretek között adunk át. 

Ezen felül az I-III. helyezést elért hallgatók pénzjutalomban is részesülnek, amelyet 
ösztöndíj formájában kapnak meg (2020-ban: I. hely: 45 000 Ft, II. hely: 25 000 Ft, 
III. hely: 15 000 Ft, Különdíj: 20 000 Ft). 

Továbbá minden szekcióból az I. helyezést elért hallgatók meghívást kapnak az 
egyetemi díjátadó ünnepségre, amelyen további jutalmakban részesülnek. 
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