
Tisztelt Hallgatónk! 

A ZMNE Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács ezennel meghirdeti a 

2011. évi őszi 
INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI 

KONFERENCIÁT! 

Vegyen Ön is részt   
az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián ( ITDK-n) ! 

A TDK célja: 
     Lehetőséget adjon a hadtudománnyal és a katonai műszaki tudománnyal, 

valamint az interdiszciplináris tudományokkal foglalkozó hallgatóknak az 
önálló kutatási és tudományos eredményeik bemutatására.  

Részvételi feltételek: 
      Az ITDK-n a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) azon 

hallgatói vehetnek részt, akik a 2011/2012-es tanévben tanulmányokat 
folytatnak első- vagy másoddiplomás alapképzésében, kiegészítő képzésben; 
BSc- ill. MSc-szintű képzésben; nappali vagy levelező képzési formában. 

      Pályázhatnak továbbá más felsőoktatási intézmények azon, a 2011/2012-es 
tanévben nappali, ill. levelező tagozatos tanulmányokat folytató hallgatói is, 
akik a ZMNE hallgatóival közösen kialakított hallgatói tudományos diákköri 
kutatócsoportok tagjaiként tevékenykednek. 

      Nevezni olyan pályamunkával (dolgozattal, tanulmánnyal, alkotással) lehet, 
amely a graduális képzési idő alatt, önképzési céllal készült és még nem 
szerepelt más fórumon. Az ITDK-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. 

Mit kell a nevezéskor leadni? 
      Az elkészített pályamunkákat két nyomtatott és bekötött példányban, 

valamint elektronikus formában e-mailen és optikai adathordozón (CD-n, 
DVD-n); postai úton, vagy személyesen lehet eljuttatni Szem Géza részére 
(ZMNE Hungária krt. 9-11., A. épület. III. em., 315. iroda, 1581 Budapest, Pf. 
15., Tel: +36-1–4329000/29445-os mellék; szem.geza@zmne.hu).  

mailto:szem.geza@zmne.hu


      A pályamunkákhoz csatolni kell az alábbi, hiánytalanul kitöltött és aláírt 
dokumentumokat (melyeket az ETDT honlapjáról lehet letölteni): 

1.      a nevezési lap egy példányát; 

2.      a pénzügyi adatlap, a nyilatkozat, ill. munkáltatói igazolás egy-egy 
eredeti példányát; 

3.      a pályamunka tartalmi összefoglalóját (100-150 szavas 
terjedelemben elkészített rezüméjét) magyarul és angolul egy-egy 
nyomtatott és elektronikus változatban, a letölthető minta szerinti 
formátumban. 

4.      Az angol nyelvű rezümét (melyben a címet és a tartalmat is angolul 
kell elkészíteni) minden hallgatónak kötelező elkészítenie, függetlenül 
attól, hogy elő kívánja-e adni a dolgozatát külföldi tanintézetben van 
sem! 

5.      A rezümé elektronikus változatát MS Office 2003-ban, „doc”-
formátumban készítsék el és a zmne.itdk.rezume@gmail.com e-mail 
címre küldjék el! 

      Az e-mail tárgyában legyenek szívesek feltüntetni a 
nevüket és a dolgozat címét! 

     Az elektronikus rezümé neve az alábbiak szerint álljon 
össze: név_dolgozatcíme.doc (értelemszerűen a saját nevük 
és a dolgozatuk címe, mely utóbbit lehet rövidíteni). 

Néhány fontos időpont: 

A pályamunkák beérkezési határideje: 

2011. november 02-án 14.00 óra 

 

A Tudományos Diákköri Konferencia megrendezésének időpontja: 

2011. november 17. 

 

A Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetésének 

időpontja: 

2011. november 23. 

 

A Nevezési lap, a Rezümé formai követelménye, valamint a kapcsolódó 
dokumentumok letölthetők az alábbi honlapról: http://www.itdk.zmne.hu, az „őszi ITDK 

mailto:zmne.itdk.rezume@gmail.com
http://www.itdk.zmne.hu/


hírek” animált gombra kattintva, valamint a www.zmne.hu főoldalról a 2011. évi őszi 
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia menüsorból. 

 
Kérjük a honlapra kerülő információk folyamatos figyelemmel kísérését, mert a 

honlap szükség szerint állandó frissítés alatt áll! 
 
A benyújtási határidő be nem tartása, a nevezési lap hiányos kitöltése, vagy a 

rezümé csatolásának elmulasztása a pályázat elutasítását eredményezi!  
 
A kiemelkedő színvonalú pályamunkákat készítő hallgatók értékes pénz-, ill. 

tárgyjutalmakban részesülhetnek; a szakmai zsűrik által javasolt pályamunkák szerzői 
részt vehetnek a XXXI. Országos Diákköri Konferencián (OTDK) - valamint a külföldi 
társ katonai tanintézetekben megrendezésre kerülő TDK-konferenciákon (amennyiben 
vállalják a pályamunkájuk angol nyelven történő elkészítését és előadását). A legjobbnak 
ítélt pályamunkákat nyomtatott, ill. elektronikus kiadvány formájában is megjelentetjük!  
 
 
 

Sok sikert kívánok 
az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács és jómagam nevében  

ITDK-pályamunkájának és prezentációjának előkészítése, valamint  
a nemes versengés során! 

 
 

 
Dr. Szöllősi Sándor ny. okl. 

mk. őrgy. 
egyetemi docens  

ETDT elnök 
 

http://www.zmne.hu/

