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Kedves Hallgatónk! 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 

2013 őszén is megrendezi  

a Kari Tudományos Diákköri Konferenciát. 

 

 

 

Hallottál róla, de nem tudod, hogyan kezdj hozzá? 

Pályáznál, de nem tudod, milyen témában írj? 

Ezekre a kérdésekre igyekeztünk honlapunkon (http://tdk.hhk.uni-nke.hu) 

választ adni, valamint összegyűjtöttünk sok-sok témát, amiből válogathatsz 

kedvedre. 

 

 

http://tdk.hhk.uni-nke.hu/
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RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK: 

 

 A kari TDK-n a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Kar azon hallgatói vehetnek részt, akik a 

2013/2014-as tanévben tanulmányokat folytatnak osztatlan egyetemi, 

főiskolai, valamint BA, BSc, MA, MSc képzések valamelyikén, 

első/másoddiplomás, vagy kiegészítő, illetve nappali/levelező képzési 

formában; 

 Továbbá más felsőoktatási intézmények azon hallgatói is, akik a 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar valamely tudományos 

diákkörének célkitűzéseivel; 

 Pályázhatnak továbbá az ily módon jogosultságot szerző külhoni 

magyar egyetemista és főiskolás önképzőkörösök, illetve a 

magyarországi és határon túli magyar kutató középiskolások is.  

 

Milyen pályamunkával lehet nevezni? 

 

 Nevezni olyan pályamunkával (dolgozattal, tanulmánnyal, alkotással) 

lehet, amely a graduális képzési idő alatt, önképzési céllal készült és 

még nem szerepelt más fórumon. A kari TDK-ra tehát nem nyújtható 

be sem olyan szemináriumi dolgozat, amely a felsőoktatási 

tanulmányok során kötelezően, a tantervben is előírt feladatok 

teljesítésének eredményeként született, sem pedig már eljárásra 

bocsátott, ill. megvédett szakdolgozat, diplomamunka – minthogy ezek 

nem tartoznak a graduális felsőoktatási önképzés fogalomkörébe. 

 Nevezni lehet hadtudományok, katonai műszaki tudományok és 

interdiszciplináris tudományok, egyéb témakörben. 
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A TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA  

 

 

MEGRENDEZÉSÉNEK IDŐPONTJA: 

 
2013. DECEMBER 5. 

 

 

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2013. NOVEMBER 15. 
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HOGYAN KELL BENYÚJTANI A PÁLYÁZATOT? 

 

 Az elkészített pályamunkákat két nyomtatott és bekötött példányban, 

személyesen vagy postai úton, valamint elektronikus formában, e-

mailben kell benyújtani. 

1. SZEMÉLYESEN BEADANDÓ: Dr. habil. Szelei Ildikónak: (NKE 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Hungária krt. 9-11., A. épület. III. 

em., 349. iroda, 1581 Budapest, Pf. 15., Tel: +36-1–4329000/29-135-os 

mellék)  

 A KÉT pályamunka 

 Hiánytalanul kitöltött és aláírt NEVEZÉSI LAPOT (melyeket a kari 

honlapról lehet letölteni - http://tdk.hhk.uni-nke.hu (letölthető 

dokumentumok hallgatóknak). 

2.E-MAILBEN: tdk.hhk@uni-nke.hu címre.!! 

1. A Nevezési lap egy példánya; 

2. A pályamunka tartalmi összefoglalója (100-150 szavas terjedelemben 

elkészített rezüméjét) magyarul és angolul egy-egy nyomtatott és 

elektronikus változatban, a letölthető minta szerinti formátumban. 

 A rezümé elektronikus változatát MS Office 2003-ban, 

„doc”-formátumban készítsék el, és a tdk.hhk@uni-

nke.hu e-mail címre küldjék el! 

 Az e-mail tárgyában legyetek szívesek feltüntetni a 

nevet és a dolgozat címét! 

 Az elektronikus rezümé neve az alábbiak szerint álljon 

össze: név-dolgozat címe.doc (értelemszerűen a saját 

nevük és a dolgozatuk címe, mely utóbbit lehet 

rövidíteni). 

 

http://tdk.hhk.uni-nke.hu/
mailto:tdk.hhk@uni-nke.hu
mailto:tdk.hhk@uni-nke.hu
mailto:tdk.hhk@uni-nke.hu
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MIT NYERHETSZ A TDK-VAL? 

 

 Tapasztalatot, magabiztosságot, elismertséget, prezentációs 

készséget; 

 Kérdezz olyan társadat, aki már TDK-zott; 

 Összetartozás élményét; 

 Publikációs lehetőséget; 

 Elkezdődhet tudományos előéleted; 

 Részt vehetsz a XXXI. OTDK-n; 

 Ösztöndíjat; 

 Tanulmányutat. 

 Rutin a szakdolgozat készítéshez, államvizsgához. 

 

További információkat, beadási-formai követelményeket, időpontokat, 

tanácsokat olvashatsz honlapunkon (http://tdk.hhk.uni-nke.hu), vagy 

személyesen érdeklődhetsz tanáraidnál, a KTDT tagjainál, valamint Szelei 

Ildikónál.  

(„A”ép.349 tel:432/9000 - 29-135 mellék vagy e-mailben:  

 szelei.ildiko@uni-nke.hu) 

 
Budapest, 2012. június 20. 

 
      Dr. habil Szelei Ildikó egyetemi docens 

        őrnagy 

        KTDT elnöke 

 

http://tdk.hhk.uni-nke.hu/
mailto:szelei.ildiko@uni-nke.hu

