Jelentkezési segítség a helyi TDK konferenciára a TDK honlapján

Fontos tudnivalók:
1. a feltöltés során nincs lehetőség részállás elmentésére
2.

az absztrakt formai követelményei: maximális terjedelme szóközökkel
2200 karakter. Ábrák, táblázatok nem helyezhetők el benne.

3.

a feltöltés határideje 2018. január 21. éjfél.

4.

az absztrakt és a cím módosítására NINCS lehetőség, az űrlap
elküldése után a jelentkezés végleges!

A 2018-as TDK konferenciára a https://oetdk.unideb.hu/user/conference/registration címen lehet regisztrálni. Az oldal elérésénél először az alábbi üzenet jelenik meg:
Önnek nincs jogosultsága az oldal megtekintéséhez! (lásd lent)

Ekkor a jobb felső részen található BEJELENTKEZÉS-re kattintva kell belépni az elsőszerző hallgató Neptun adataival:

A személyes adatokat értelemszerűen töltsük ki.
Nem ÁOK, FOK, GYTK, NK, EK-s vagy külsős
hallgatóknál előfordulhat hogy a hallgató nem
találja saját karát ill. szervezeti egységét, a
legördülő listában legalul található az EGYÉB,
melyre kattintva egy új sor jelenik meg ahová
tetszőlegesen beírható adat. Másodszerző esetén a
lap alján a +Előadó gomb megnyomásával adható
hozzá a 2. szerző. Harmadik szerzőt nem enged a
rendszer, az új szabályzatban mind a TDK
előadások, mind a TDK pályamunkák esetén mind a
szerzők, mind pedig a témavezetők száma 2-ben
lett maximálva.
Figyeljenek arra, hogy mind az 5 menüpontot
tekintsék át és megfelelően töltsék ki!!!!

Az előadás adatainál adjuk meg az előadás címét és a nyelvet
(magyar/angol). Az összefoglaló szóközökkel együtt szigorúan
maximum 2200 karakter hosszúságú lehet, képet, diagramot,
táblázatot NEM tartalmazhat. Speciális karaktereket az Ω ikonra
kattintva lehet hozzáadni.
Ide a címet NEM kell beilleszteni!!!!

A preferált tagozatok fül alatt jelöljük meg az
előadásnak leginkább megfelelő tagozatokat.
Mindenképpen 3 különböző tagozatot válasszunk.
Amennyiben az előadások száma nem éri el az adott
szekció indításához szükséges minimumot, bizonyos
szekciók összevonásra kerülhetnek. Amennyiben egy
szekcióba túl sok hallgató jelentkezik, úgy a
másodlagosan vagy harmadlagosan preferált
tagozatba sorolhatók át a TDT elnökségének döntése
értelmében.

A témavezető(k)re vonatkozó személyes
adatokat értelemszerűen töltsük ki. Társtémavezető esetén a lap alján a
+Témavezető gomb megnyomásával
további 1 témavezető adható hozzá.

A megjegyzések és beküldés fül alatt kérünk minden
további kérést feltüntetni.
Az absztrakt és a cím módosítására NINCS lehetőség, az
űrlap elküldése után a jelentkezés végleges!
A jelentkezés a Beküldés/submit gomb megnyomásával
lezárható, ami után nincs lehetőség módosításra!!!!!
A jelentkezés sikerességéről a honlap értesítést küld az
elsőszerző hallgató által megadott e-mail címre.

