
                  
                          MISKOLCI EGYETEM 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁRÁRÓL 

 
A Miskolci Egyetem BTK Tudományos Diákköri Tanácsa a 2015. évi intézményi diákköri 

konferenciákat az alábbi időpontok és feltételek betartásával hirdeti meg: 

 

Konferencia-jelentkezés határideje: 2015. október 5. 

 

Jelentkezés módja: elektronikus (www.tdk.uni-miskolc.hu) és papír alapú 

 

I. Tájékoztató a regisztrációról és a jelentkezés menetéről: 
1. A jelentkezéshez keresse fel a http://www.tdk.uni-miskolc.hu oldalt. 

2. Válassza a Regisztráció menüpontot. 

3. Adja meg az e-mail címét (kétszer) és egy választott jelszót (kétszer). 

4. Hamarosan az e-mail címére kapni fog egy regisztrációs levelet. A regisztráció 

aktiválásához kattintson a benne szereplő linkre 72 órán belül. 

5. Amennyiben sikeres volt a regisztráció, a http://www.tdk.uni-miskolc.hu oldalon 

válassza a Bejelentkezés menüpontot, ahová az e-mail címével és a választott 

jelszavával tud belépni. (Természetesen a korábbi regisztráció idén is érvényes.) 

6. Menjen az Online jelentkezés menüpontra, adja meg a saját és a TDK-dolgozata 

adatait. 

7. A jelentkezési adatlapot hiánytalanul kitöltve, szerkeszthető formátumban kérjük 

elküldeni a btktdk@gmail.com címre is. 

8. A jelentkezés akkor érvényes, ha az online felületre feltölti a dolgozatának 

összefoglalóját (rezüméjét). 

9. Továbbá kérjük, hogy a csatolt mintának megfelelően a REZÜMÉT is küldje el 

elektronikusan, szerkeszthető formátumban a btktdk@gmail.com címre.  

10. Az ADATLAPOT és a REZÜMÉT kinyomtatva és aláírva is szíveskedjen leadni 

Majorosiné Hajdu Zsuzsanna részére (A/6. fsz. 27. szoba). A rezümék idén is a 

programfüzet mellékletét képezik, ezért nagyon fontos, hogy a megadott mintának 

megfelelően készüljenek el. 
 

II. Tájékoztató a dolgozat benyújtásáról 
 

A dolgozat beadási határideje: 2015. november 16.  

 

1. Az elkészült dolgozatokat a Dolgozat feltöltés menüpontban kell feltölteni PDF 

formátumban a http://www.tdk.uni-miskolc.hu oldalra, illetve a MIDRA-rendszerbe.  

2. A kész dolgozatot WORD-ben a btktdk@gmail.com címre is meg kell küldenie. 

3. A dolgozatot kinyomtatva és spirálozva is be kell adnia 2 példányban a dolgozatot 

konzultáló oktató intézetébe. 

 

III. Tájékoztató a dolgozat szóbeli prezentációjához 
Az intézetek a TDK üléseket 2015. november 23. és december 7-e közötti időszakban 

szervezik. Erről az intézetek fognak értesítést küldeni a TDK-zó hallgatók számára.  

 

 

Jó munkát kívánunk! 
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