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FELHÍVÁS
a XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Műszaki Tudományi Szekciójában való részvételre
________________________________________________________________________________________________________


A rendezvény helyszíne:

Debreceni Egyetem
Műszaki Főiskolai Kar

Cím:		4028 Debrecen
		Ótemető út 2 – 4.
Telefon:		06 (52) 417-979
Fax:		06 (52) 418-643 
E-mail:		verbai@infosrv.tech.klte.hu
Honlap:		http://www.tech.klte.hu/otdk

Ügyvezető elnök:	Dr. Tiba Zsolt 
			főiskolai tanár, tudományos főigazgató-helyettes
			Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Kar
Telefon: 06 (52) 417-979
Fax: 06 (52) 418-643
E-mail: tiba@infosrv.tech.klte.hu

Ügyvezető titkár:	Dr. Lőrincz Béla
			főiskolai docens, intézetigazgató
			Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Kar
			Gépészeti Intézet
Telefon: 06 (52) 422-088
Fax: 06 (52) 415-155/77-13
Email: lorincz@infosrv.tech.klte.hu

Hallgatói képviselő:	Bodnár Imre 
			villamosmérnök hallgató
Telefon: 06 (52) 417-979
Fax: 06 (52) 418-643


A rendezvény időpontja:

A XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szekciója 2003. április 15-17 között Debrecenben, a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karán kerül megrendezésre. 

A részvétel feltételei:

A jelentkezés feltételei az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) felhívásával (http://www.prof.iif.hu/otdt) összhangban a következők:

	A konferencián az egyetemek és főiskolák első alap- vagy kiegészítő képzésben – nappali, levelező, távoktatási, esti képzési formában – résztvevő jelenlegi hallgatói, illetve a 2001-2002. években végzettek vehetnek részt;

A résztvevő mindenben feleljen meg az OTDT felhívásban szereplő “Általános részvételi feltételek”-nek;
A küldő intézmény Tudományos Diákköri Tanácsa javasolja a dolgozatot/alkotást a konferencián való részvételre (az OTDK-n való részvételre az a dolgozat javasolható, amelyet a házi konferencián bemutattak és ott elérte a maximális pontszám 75%-át).

A Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karára elküldendő jelentkezési dokumentáció a következőket tartalmazza:

	Dolgozatonként/alkotásonként az OTDT-nak megküldött NEVEZÉSI LAP másolatát írásban, egy példányban;

Az OTDT-nak megküldött “Intézményi/kari/szakterületi összesített NYILATKOZAT és AJÁNLÁS a XXVI. OTDK-n való részvételre” című nyomtatvány másolatát;
A dolgozatonként/alkotásonként elkészített egyoldalas tartalmi kivonatot egy nyomtatott példányban és intézményenként/karonként összesítve elektronikus formában, lemezen (LÁSD A MELLÉKELT FORMAI KÖVETELMÉNYEKET!);
A javaslaton szereplő dolgozatok két példánya, alkotások egy példánya. A dolgozathoz mellékelni kell, a dolgozatról a házi konferencián készült írásbeli értékelést is;
A minden résztvevő által kitöltött “Szállás- és ellátás igénylő lap”-ot egy példányban, mely a honlapról (http://www.tech.klte.hu/otdk) lesz letölthető (csak az igénylés alapján tudjuk biztosítani a szolgáltatásokat);
	A konzulens tanárok meghívásához kérjük a küldő intézmények/karok töltsék ki a honlapról letölthető táblázatot, melyben minden konzulens tanár csupán egyszer szerepeljen függetlenül a konzultált dolgozatok számától. A “Konzulens tanárok adatai, postai értesítés céljából” című táblázatot intézményenként kérjük az verbai@infosrv.tech.klte.hu E-mail címre elküldeni. A lista alapján névre szóló értesítést küldünk a konferenciáról.

Jelentkezési határidő: 2003. január 10.


A Műszaki Tudományi Szekció tervezett alszekció beosztása:

	Alkalmazott számítástechnika;
	Anyagmozgatás és gépei, robottechnika, termelési rendszer, logisztika;
	Anyagtudomány, anyagvizsgálat;
	Geotechnológia, geodézia, műszaki földtudomány;
	Elektronika;
	Elektronikai- és számítástechnikai eszközök;
	Energetika, hőtani és áramlástani folyamatok, gépek;
	Építészet és építészettörténet;
	Építés és épületszerkezet;
	Gépgyártástechnológia és eszközei, géptervezés;
	Képlékenyalakítás és kohászati technológiák;
	Könnyű-, élelmiszer- és műanyagipari technológiák;
	Közlekedésépítés, közlekedésüzem;
	Közlekedésgépészet;
	Mérnöki pedagógia;
	Minőségtervezés, minőség-ellenőrzés, méréstechnika;
	Műszaki mechanika, matematika, fizika, mérnöki szerezetek;
	Számítógéppel segített tervezés és gyártás;
	Vízépítés és környezetvédelem.


Ezek közül kell megnevezni a jelentkezési lapon a leginkább megfelelő és a megfelelő tagozatot, a végleges besorolásról a dolgozatok beérkezése után a Szervező Bizottság dönt.


Megjegyzések:

A 2001. évi házi konferencián előadott és az OTDK-ra javasolt előadások szerzőivel minél hamarabb vegyék fel az intézmények felelősei a kapcsolatot, és biztosítsák jelentkezésüket a kért határidőre.

A dolgozatról, alkotásról készített összefoglalót a mellékelt minta szerint szíveskedjenek a résztvevők elkészíteni Word 97, vagy Word 2000 szövegszerkesztővel.

Az előadásokhoz írásvetítőt biztosítunk. Amennyiben számítógépet kíván az előadás során használni, úgy az esetlegesen felmerülő kompatibilitási problémák elkerülése érdekében lehetőség szerint kérjük saját notebook és kivetítő rendszer használatát. Ezt, illetve ha a konferencia szervezőitől várják a számítógép és a kivetítő biztosítását, akkor a részletesen leírt igényt kérjük jelezni az egyébként is kitöltésre kerülő “Szállás- és ellátás igénylő lap”-on. Az igény alapján a biztosítható eszközökről a program összeállítása után küldünk értesítést.

Az utazási költséget, illetve a hallgatók és a kísérő tanárok részvételi díját – amely magába foglalja a kiadvány, a szállás és az étkezés költségét – a küldő intézmény viseli.

A dolgozatokat az alszekciók zsűrije előzetesen két bíráló által értékeli. A zsűri az esetlegesen felmerülő aránytalanságokat kiküszöbölve rögzíti a végleges pontszámot, melynek során maximum 45 pontot lehet kapni. Az előadás során 30 pont szerezhető. Az alszekció zsűri állásfoglalása alapján dönt a Műszaki Tudományi Szekció Zsűrije a helyezésekről és a különdíjakról.


A szekcióban a dolgozatok és az előadások értékelése az alábbi szempontok
szerint történik:

Szempontok a dolgozatok bírálatához:

	a dolgozat szerkesztése, stílusa (max. 10 pont),
	a téma irodalmának feldolgozása (max. 5 pont),
	a téma kidolgozásának színvonala (max. 10 pont),
	az eredmények értékelése (max. 10 pont),
	az eredmények korszerűsége, fontossága, értékelése (max. 10 pont).


Szempontok az előadások értékeléséhez:

	előadás stílusa, gazdálkodás az idővel (max. 10 pont),

szemléltető eszközök használata, alkalmazása (max 5 pont),
eredmények bemutatása, az előadó tárgyi tudása (max. 10 pont),
vitakészség (max. 5 pont).


Az OTDK Műszaki Tudományi Szekció levelezési címe: 

verbai@infosrv.tech.klte.hu



Debrecen, 2002. február 25.



Dr. Tiba Zsolt
főiskolai tanár, főigazgató-helyettes
az OTDK Műszaki Tudományi Szekció ügyvezető elnöke
Dr. Kulcsár Béla
tanszékvezető egyetemi tanár
az OTDT Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság elnöke





Műszaki Tudományi Szekció felhívásának melléklete


Az egyoldalas összefoglaló formai követelményei
_________________________________________________________________________________________


A DOLGOZAT CÍME [méret:16]
[ez a sor üres]
A Szerző(k) neve [bold, méret:14]
Intézmény [méret:14]
Kar, évfolyam [méret:14]
Konzulens(ek): Neve, beosztása [méret:14]
[ez a sor üres]
Ez a szöveg kezdete, 14-es betűkkel. A szöveg általános alannyal kerüljön megfogalmazásra, vagyis: a dolgozat részletesen ismerteti…; a TDK dolgozat fő témája…; a befejező rész bemutatja az algoritmust…
Az egyes bekezdések előtt és után ne legyen térköz, a bekezdés csupán egy tabulátorral kezdődjön. A szöveg Word 97 vagy Word 2000 szerkesztővel, Times New Roman típusú betűkkel készüljön. Az összefoglaló terjedelme legfeljebb egy oldal lehet a fentiekben ismertetett betűméretekkel, szimpla sorközzel. A leírt karakterek állóak legyenek.
Az összefoglalót kérjük egy kinyomtatott példányban és rögzített formában lemezen (a lemez helyett esetleg az e-mail: verbai@infosrv.tech.klte.hu címre csatoltan) elküldeni.















