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A XIII. Kari Tudományos Diákköri Konferencia házigazdája a Zalaegerszegi Képzési 
Központ. 
 
Tudnivalók 
 
1. Jelentkezés (jelentkezési lap letölthető itt!) 
 Határidő: 2007. március 12. 
 Módja:  A mellékelt jelentkezési lapon elektronikus úton  
   (e-mail: ptezegetk@etk.pte.hu) 
 
2. Absztrakt (minta letölthető itt!) 
 Határidő: 2007. március 12. a jelentkezési lappal együtt az alábbi formai követel- 
   ményekkel. 
 Formai követelmények:  

• Times New Roman 11-es méret 
• Szöveg: maximum 2600 karakter, 1-es sortávolsággal 

Tartalmi követelmények: az absztraktnak tartalmaznia kell az alábbi tartalmi elemeket 
• A kutatás célja 
• Anyag és módszer 
• Eredmények 
• Következtetés 

A beküldött absztraktokat a verseny tisztasága érdekében nem javítjuk, az előforduló 
hibákért a szerzők felelnek!! 
A jelentkezési lap és az absztraktok beküldésének módja: 

• Elektronikus úton a PTE ETK webmail levelező felületén keresztül a 
következő e-mail címre: ptezegetk@etk.pte.hu 

• Postai úton  CD-n a PTE ETK Zalaegerszegi Képzési Központ címére: 
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 33. 

 
3. Összesített nyilatkozat és ajánlás küldése a Képzési Központok részéről 

(letölthető itt!) 
 Határidő: 2007. március 12. 
 Beküldés módja: elektronikus úton a fent jelzett e-mail címre 
 
4. Szállás és étkezési igény bejelentése (összesített igénylőlap letölthető itt!) 
 Határidő: 2007. április 4. 
 Beküldés módja: elektronikus úton a fent jelzett e-mail címre 
 
5. Általános információk 
 Előadások:  

• Az előadások időtartama maximálisan 10 perc! 
• Kérjük, hogy az előadás anyagát minden előadó a regisztrációt követően a 

  szekcióülés  helyszínén adja le az oktatástechnikusnak! 



• Illusztrálásra diavetítő, projektor, írásvetítő, videóvetítő igény szerint 
rendelkezésre áll! 

• Az idő túllépése esetén a zsűri pontokat vonhat le! 
• Az előadásokat 5 perc vita követi! 

 
Értékelés: 

• Minden szakmát külön szakmai zsűri értékel. 
• A zsűri szakmánként a Képzési Központok javaslata alapján felkért 

szakemberekből áll. 
• Az elhangzott előadásokat a szakmai zsűri pontrendszerben értékeli és 

rangsorolja. 
• A pontszámok a következőkből adódnak össze: tartalom, forma (az előadás 

szerkezete, logikája, előadás módja, a dokumentációs anyag, az előadói stílus, 
nyelvhelyesség, időbeosztás, vitakészség). 

 
Helyezések: 

• A zsűri szakonként három díjat adhat ki. 
• A Hallgatói Önkormányzat szekciónként egy-egy különdíjat adományoz. 
• Valamennyi előadó és konzulens emléklapot kap. 

 
A Szervező Bizottság nevében a konferencia résztvevőit tisztelettel várjuk és maradandó 
élményt kívánunk! 
 
Elérhetőség: 
Telefon: Borbélyné dr. Török Mária főiskolai adjunktus, TDK koordinátor 
  92/323-020 (35-ös mellék) 
  Jagasics Jánosné titkárnő 92/311-115 
Fax:  92/328-481 
e-mail: ptezegetk@etk.pte.hu 
postai cím: PTE ETK Zalaegerszegi Képzési Központ 
  8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 33. 
 
 


