Kedves Hallgatók!

A Tudományos Diákköri Tanács ebben
az évben ismét meghirdette TDKversenyét!
Ezzel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

A jelentkezni a http://www.tdk.uni-miskolc.hu oldalon lehet az
alábbi módon:
Válassza a Regisztráció menüpontot! Adja meg az e-mail címét (kétszer) és egy választott jelszót
(kétszer)! Hamarosan az e-mail címére kapni fog egy regisztrációs levelet. A regisztráció
aktiválásához kattintson a benne szereplő linkre 72 órán belül! Amennyiben sikeres volt a
regisztráció, a http://www.tdk.uni-miskolc.hu oldalon válassza a Bejelentkezés menüpontot, ahol az
e-mail címével és a választott jelszavával be tud lépni. (Természetesen a korábbi regisztráció idén
is érvényes.) Menjen az Online jelentkezés menüpontra, adja meg a saját- és a TDK-dolgozata
adatait.
A mellékelt JELENTKEZÉSI ADATLAPOT hiánytalanul kitöltve várjuk szerkeszthető
formátumban a btktdk@gmail.com címre. Továbbá
kérjük, hogy minden jelentkező mintának megfelelő
REZÜMÉT is küldjön elektronikusan, szerkeszthető
Jelentkezési időszak:
formátumban a btktdk@gmail.com címre. Az
2014. szeptember 15.
ADATLAPOT és a REZÜMÉT kinyomtatva és aláírva
– október 8.
is szíveskedjen leadni Illés Lászlóné részére (A/6.
(Egy rövid türelmi időszakot követően
Jogász épület, fsz. 27. szoba)! A rezümék idén is a
az online rendszer lezár.)
programfüzet mellékletét képezik, ezért nagyon
fontos, hogy a megadott mintának megfelelően
készüljenek el.

Ne felejtse el, hogy a későbbiekben, a dolgozat elkészülése után a Dolgozat feltöltés
menüpontban kötelező a dolgozatot feltölteni PDF formátumban a http://www.tdk.unimiskolc.hu oldalon és a MIDRA-rendszerben, valamint kérjük, hogy küldje el WORD-ben
a btktdk@gmail.com címre is!

A bespirálozott
dolgozatot a
konzulens intézetbe
kell eljuttatni 2
példányban!
A beadási határidő
november 3.

A szekcióülések 2014. november 10. és 21. között
kerülnek megrendezésre.
Az e-mail címén kívül utólag is mindent
módosíthat adatain az Adatmódosítás menüpont
alatt. Ha a jelentkezésén módosítana, válassza ki a
Jelentkezések között a dolgozatát és kattintson a
Módosítás gombra.

A házi versenyen a nappali és a levelező
tagozatos hallgatók egyaránt részt vehetnek, s részvételi korhatár sincs. Fontos változás a
korábbi évek gyakorlatához képest, hogy csak a minimum 80 pontot elérő hallgatók
vehetnek részt az OTDK-n!
Miskolc, 2014. szeptember 17.
Üdvözlettel:
Dr. Szabó-Tóth Kinga
intézetigazgató
ME BTK Szociológiai Intézet

