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A rendezvény célja:
A Hadtudományi Szekció célja az OTDT központi felhívásában megfogalmazottakon
túl az, hogy lehetőséget adjon a hadtudományokkal (katonai műszaki tudományokkal) foglalkozó hallgatóknak az önálló kutatási és tudományos eredményeik bemutatására, amelyekkel
hozzájárulhatnak a tudományág fejlesztéséhez és elmélyítéséhez.

A részvétel feltételei:
Az OTDT felhívásában rögzítetteken túl Hadtudományi Szakmai Bizottságának állásfoglalása alapján a Hadtudományi Szekcióba nevezhető az a pályamunka, amelynek témája a
hadtudományok (katonai műszaki tudományok) tudományág alábbi tagozatainak valamelyikébe besorolható:
1. ABV támogatás
2. Biztonság és védelempolitika
3. Civil-katonai együttműködés (CIMIC)
4. Fegyvernemek harcászata, nem háborús katonai műveletek
5. Hadászat, katonai stratégia, katonai doktrínák
6. Haditechnika, haditechnika történet
7. Hadtörténelem
8. Határrendészet és határvédelem
9. Katonai informatika
10. Katonai kommunikáció
11. Katonai logisztika
12. Katonai vezetés
13. Katonapedagógia, katonapszichológia és katonaszociológia
14. Környezetbiztonság és katonai környezetvédelem
15. Rendvédelem, rendvédelem-történet
16. Védelemigazgatás
A részvételhez beküldendő dokumentumok:
Az OTDT Titkársága (1438 Budapest, Pf. 507 vagy Professzorok Háza 1146 Budapest
Ajtósi Dürer sor 19–21.) címére:
– on-line nevezés;
– az on-line nevezési lap kinyomtatott, a hallgató aláírásával ellátott 1 eredeti példánya;
– a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalója 1 példányban (a szekció felhívásában kért formában);
– a küldő intézmény összesített jegyzéke az OTDK-ra nevező hallgatókról a nyomtatványon szereplő adatok feltüntetésével;
– továbbá végzett hallgató esetében a témavezetőjével tett közös nyilatkozat az OTDT
által közzétett felhívás szerint.
Beküldési határidő: 2007. január 5-ig
A ZMNE KLHTK XXVIII. OTDK Hadtudományi Szekció Rendező Bizottsága (elérhetőség a felhívás elején) címére:
− nevezési lap egy másolati példánya;
− a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalója (rezümé) egy példányban kinyomtatva és elektronikus formában (hajlékony lemezen vagy E-mailben
Kallai.Attila@zmne.hu címre);
− a pályamunka 3 bekötött példányban, (2 példány csak a dolgozat címével ellátva,
egy példány a dolgozat címével, szerző és a konzulens nevével ellátva könyvtári archiválás céljából), illetve egy példány CD-n (szintén a szerző és a konzulens feltüntetésével).
Beküldési határidő: 2007. január 5-ig

FONTOS: A pályamunka terjedelme ne haladja meg a 60 oldalt, mellékletek nélkül. A rezümé tartalmazza a pályamunka szerzőjének (szerzőinek) nevét, évfolyamát (végzés esetén a
végzés időpontját), oktatási intézményét a szak feltüntetésével, a konzulens(ek) nevét és beosztását, a dolgozat címét, valamint rövid tartalmi kivonatát.
Az értékelés elvei:
A benyújtott pályamunkákat két-két szakértőnek küldjük meg bírálatra. Amennyiben a
két bíráló által adott pontszámok különbsége nagyobb, vagy egyenlő, mint 17, abban az esetben a dolgozatot egy harmadik bírálónak is kiadjuk. A pályamunka végleges pontszámát ebben az esetben a három bírálat közül a két legnagyobb pontszám számtani átlaga adja. A bírálatokat a dolgozatok szerzői 2007. március végéig megkapják. A dolgozatok bemutatása a
már ismertetett tagozatokban történik, 15 perc időtartamú előadás keretében, amelyet vita
követ. Az előadásokat bírálóbizottság értékeli. A pályamunka és az előadás összpontszáma
alapján kerül sor a helyezések megállapítására.
A pályamunkák és az előadások értékelésének szempontjai (tájékoztató jelleggel):
TDK pályamunka értékelése (max. 50 pont):
− a pályamunka témájának aktualitása
− a pályamunka tartalmi értékelése
− a pályamunka szerkezete, stílusa
− a kapott eredmények használhatósága

(max. 10 pont);
(max. 20 pont);
(max. 10 pont);
(max. 10 pont);

TDK előadás értékelése (max. 50 pont):
− az előadó tárgyi tudása
− az előadás felépítése
− az előadás stílusa, módszertani értékelése
− idővel való gazdálkodás

(max. 20 pont);
(max. 15 pont);
(max. 10 pont);
(max. 5 pont);

Szervezési információk:
A bemutató előadásokhoz minden helyszínen kivetítő áll rendelkezésre. A konferencia
résztvevőit igény esetén az egyetem kollégiumában szállásoljuk el. Az étkezéseket (reggeli,
ebéd és vacsora) az egyetem étkezdéjében biztosítjuk. A kollégium, az étkezde és az előadótermek az egyetem Budapest, X. ker. Hungária krt. 9–11. sz. alatti objektumában helyezkednek el. Az utazási költségeket minden résztvevő számára a küldő intézménynek kell biztosítania. A konferenciára a nevezés és a kollégiumi szállás díjtalan, az étkezési költségek készpénz-térítésesek.
Az OTDT felhívása, a Nevezési lap, a Hadtudományi Szekció ezen felhívása, az összefoglaló mintája, és a további információk a Szekció honlapján is megtalálhatóak.
Az OTDT honlapja: http://www.otdt.hu címen érhető el.
Budapest, 2006. január 20.
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Hadtudományi Szekció felhívásának melléklete

REZÜMÉ
(14 p Times New Roman, félkövér, nagybetűs, középre zárt)
Szerző:
Oktatási intézmény, kar, szak:
Évfolyam, osztály:
(végzés esetén a végzés időpontja)

Konzulens neve, beosztása:
Pályamunka címe:
(12 p Times New Roman, félkövér, kisbetűs, balra zárt. Sorköz: pontosan 13,2)
(Megjegyzés: Az adatokat ugyanezekkel a paraméterekkel, csak normál betűvastagsággal kell
beírni.)
A szövegtörzset Times New Roman 11 pontos betűből kell kialakítani. A Formátum/Bekezdés/Behúzás és térköz menüpontban az alábbiakat kell beállítani: Igazítás: sorkizárt, balról: 0, jobbról: 0; Típusa: első sor, mértéke: 0; Térköz előtte: 0, utána:0. Sorköz: pontosan, értéke: 13,2 pont.
A második és minden további új bekezdés első sorát 0,5 cm-rel kell behúzni.

Megjegyzés:
Általános beállítások: Oldalméret: A/4, álló formátum
Margók: felső: 2,5 cm; alsó: 3,5 cm; bal: 3 cm; jobb: 3 cm
Fejléc: 1,8 cm; lábléc: 2,3 cm

