2012 ősz – még két kari TDK
az OTDK-ra készülés véghajrájában

Kari TDK-n akár szerzőként, akár opponensként részt venni már önmagában
elismerésre méltó teljesítmény – a most őszi fordulók viszont különösen érdekesek
lesznek, hiszen az OTDK-ra készülés intenzív időszakára esnek.
Amint azt már sokan tudják, közeleg a 2013. márciusára meghirdetett OTDK:
a versenyre kijutó 40 szerzőt és 20 opponenst 2012 november közepéig választja ki a
Kar az addig megrendezésre kerülő hét kari TDK versenyzői közül.
Ebből eddig már öt kari TDK került megrendezésre, és
MÉG KÉT KARI VERSENYT SZERVEZÜNK:

Nevezés szerzőknek
Kari TDK
időpontja

1.

2012. október 8.

nevezési szándék
elküldése

nevezni kívánt
dolgozat leadása

nevezési szándék
elküldése

opponálandó
dolgozat
kiválasztása

2012. szeptember 24.

2012. október 3.
12.00 óra

2012. szeptember 24.

2012. szeptember 28.

2012. október 12.

2012. október 26.
12.00 óra

2012. október 12.

2012. október 19.

FIGYELEM!
Aki ebben a félévben,
2012 őszén szerzi meg
abszolutóriumát,
MÁR CSAK EZEN A
KARI FORDULÓN
TUD RÉSZT VENNI!

2. 2012. november 5.

Nevezés opponenseknek

A kari TDK-n való részvétel feltételei SZERZŐKNEK:
- a nevezési szándék jelzése a fent megadott határidőig a pogacsas.anett@jak.ppke.hu
címre, a következő adatok megadásával: szerző neve, szakja, aktív féléveinek száma,
Neptun-kódja, email-címe, a dolgozat címe, a konzulens neve, a konzulens beosztása és a
tanszék megjelölése;
- magát a kész dolgozatot két spirálozott példányban kell eljuttatni a fent megadott
időpontig a KSZKI-ba (138-as szoba az I. emeleten), valamint elektronikusan is (word
formátumban) a pogacsas.anett@jak.ppke.hu email címre. A címlapon fel kell tüntetni a
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fent megjelölt adatokat, formai megkötés csak az alábbi: MAXIMUM 100.000 karakter
(mindennel együtt!), times new roman betűtípus, 12-es betűméret.
A beérkező dolgozatokat témakörök szerint tagozatokra osztjuk, a tagozatbeosztás és az
opponensek kiválasztása a szervezők feladata, a szerzőkre ezzel kapcsolatban nem hárul
feladat.
A kari TDK-n való részvétel feltételei OPPONENSEKNEK:
- a nevezési szándék jelzése a fent megadott határidőig a pogacsas.anett@jak.ppke.hu
címre, a következő adatok megadásával: név, szak, aktív félévek száma, Neptun-kód,
email-cím;
- magát az opponálandó dolgozatok listáját a szerzői nevezési szándékok beérkezése
után tudjuk ismertetni, a választható dolgozatokról email-ben kapnak értesítést az
opponensek, és a megfelelő dolgozat kiválasztására ezután kerülhet sor a megadott
határidőig. Magát a kiválasztott művet azok szerzőknek megadott leadási napján kaphatják
meg az opponensek is. (Ld. a táblázatban szereplő időpontokat.)
A KARI TDK MENETE
A szerző maximum 10 percben mutathatja be a dolgozatában tárgyalt jogi problémát,
mely előadást egy 5 perces hallgatói opponencia követ majd (értékelési szempontokat ld. a
www.jak.ppke.hu/tdk oldalon), melyre a szerző szintén 5 percben reagálhat. A Kar
oktatóiból álló zsűri az írásbeli és a szóbeli teljesítményt együttesen értékelve bírálja a
versenyzőket, oszt ki helyezéseket szerzők és opponensek számára egyaránt, és tesz
javaslatot arra, hogy a dolgozat alkalmas-e az országos fordulón való részvételre.
Aki MOST ŐSZRE NEM KÉSZÜL EL DOLGOZATÁVAL,
ne keseredjen el – ugyan a 2013-as országos versenyre már nem juthat ki, de minden
szemeszterben tartunk két kari TDK-t, aki tehát pl. 2013 tavaszára, 2013 őszére vagy
2014-re készül el dolgozatával, szintén szerepelhet kari TDK-n, és a 2015-ös OTDK-ra is
kijuthat dolgozatával (akkor is, ha addigra végez Karunkon, a lényeg, hogy a kari TDK-k
valamelyikén még az abszolutóriuma megszerzése előtt vegyen részt).
További kérdések esetén írjanak a pogacsas.anett@jak.ppke.hu email címre!
dr. Pogácsás Anett
kari TDK titkár
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