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Az el?adásokhoz minden teremben biztosítunk számítógépet, amin PowerPoint (Viewer), és
Acrobat Reader programok lesznek telepítve. Akinek különlegesebb igénye van, az mindenképpen
hozza magával a saját laptopját.
Kérjük, hogy csak indokolt esetben éljenek, ezzel a lehet?séggel!
Az el?adók az el?adás helyszínén tölthetik fel a magukkal hozott PenDrive-ról az el?adás anyagát.
Kérjük, hogy a szekció kezdete el?tt 20-30 perccel jelenjenek meg. A feltöltend? fájl neve legyen a
vezetéknév és a keresztnév els? bet?jele, valamint az el?adás sorszáma (pl.: Kis Manó 6-dik el?adó =
KisM6)
NE FELEJTSÉK EL A KINYOMTATOTT DOLGOZATOT MAGUKKAL HOZNI ÉS A
REGISZTRÁCIÓKOR LEADNI!
Felhívjuk MINDENKI figyelmét, hogy ezen dokumentum nélkül a nevezést NEM áll módunkban
elfogadni!!
Internet elérést, vezeték nélküli hálózat (WiFi) formájában a konferencia teljes id?tartama alatt
biztosítunk.
Az el?adás nyelve magyar vagy angol lehet. A prezentációk bemutatása tagozatokban történik, 10
percesek lehetnek, melyeket 5 perces szakmai vita követ. Az el?adások anyagát Microsoft Office
PowerPoint (ppt., illetve pptx.) formátumban kell elkészíteni! Az 5 perces vita során a zs?ri kérdéseken
keresztül meggy?z?dhet az el?adó szakmai hozzáértésér?l és a Tételes szerz?i hozzájárulás nyilatkozat
hitelességér?l.
Az el?adásokat 3 f?b?l álló zs?ri értékeli.
A zs?ri elnöke a 10 perces el?adási id?t szigorúan betartatja, túllépése pontlevonással jár.
Értékelési szempontok:
az el?adó adott-e világos, átfogó képet a kutatás céljáról, jelent?ségér?l;
bemutatta-e kutatási módszereit, eredményeit, a levonható következtetéseket;
milyen szakmai biztonsággal rendelkezik az adott témakörben;
megfelel?en dokumentálta-e mondanivalóját, helyesen alkalmazta-e a szemléltetési lehet?ségeket;

page 1 / 2

EL?ADÁS - 04-05-2015
OTDK 2015 - http://otdk2015.pte.hu/ts

el?adása megfelelt-e az el?adói követelményeknek: szerkesztés, szabatosság, világos okfejtés,
szakkifejezések használata, stb;
mennyiben sikerült érdemben válaszolnia a bírálók kérdéseire és észrevételeire;
megjelenítette-e az utolsó diában a Tételes szerz?i hozzájárulást.

A 3 f?b?l álló zs?ri a dolgozat el?adása alapján maximálisan 70 pontot adhat (a három zs?ritag által adott
pontok átlaga).
A helyezések megállapítására az írásbeli értékelések és a dolgozat bemutatása alapján kerül sor.
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