
TDK technikai kérdések

Jelentkezési lap:
A jelentkezési lapot októberben a magadott határidőig kell leadni, de javasoljuk
hogy gyertek pár nappal korábban. Lesz pár példány kinyomtatva a titkárságon,

a TDK vezetőnél, aki kéri, annak elküldjük e-mailben, és felrakjuk a honlapra is.
Jelentkezési lapot alá kell írnia a TDK-zó diáknak és a témavezetőjének is. (Ha a
témavezető vagy a diák éppen külföldön van, akkor elegendő egy e-mailt küldenie.)

A kitöltéshez: Aktív félévek száma a dolgozat bemutatásakor: Ha MSc-s, elég az
Msc féléveket számolni. Jelenlegi félév is beleszámít.

Első vagy másoddiploma: MSc-sek esetében ide biztosan M betű kerül. Té-
mavezető nevénél, az intézmény kódja: ez többnyire ELTE-TTK szokott lenni.

A jelentkezéskor leadandó a dolgozatból egy kivonat. Milyen legyen ez a
kivonat?
A kivonat olyan mint egy cikk elején az abstract, néhány soros leírása annak, hogy
milyen témáról fog szólni a dolgozat, milyen kérdéseket vizsgál meg. Nem kell a
konkrét tételeket kimondani a kivonatban. Ez azért fontos, hogy tudjuk milyen
témakörökből lesznek a dolgozatok. Különösebb formai követelmény nincs rá: legyen
rajta név, cím, (témavezető neve). A kivonat lehet akár 5 sor is, de lehet 1 oldal is.
Be lehet adni kinyomtatva, szintén a megadoot októberi határidőig, vagy be lehet
küldeni e-mailben.

Lehet-e TDK-zni ha passzív féléven vagyok?
A TDK-zó legyen nappali szakos hallgató, a passzív félév nem gond.

Lehet-e a témavezető külsős?
Lehet. Nem szükséges ilyenkor belső konzulenst is keresni.

A dolgozatról:
A magyar vagy angol nyelven írt, lehetőleg 10–20 oldal terjedelmű dolgozatnak a
szerző(k) által elért önálló matematikai eredményt kell tartalmaznia. Ez lehet jól is-
mert, vagy akár a szerző által felvetett, eddig megoldatlan probléma teljes vagy
részleges megoldása, a szerző által bevezetett új fogalomhoz kapcsolódó elmélet
kiépítése, egy már feldolgozott téma újszerű megközelítése, ismert tétel új gondo-
latokon alapuló bizonyítása, matematikai elméletek konkrét gyakorlati feladatokra
való alkalmazása, stb.

A dolgozaton kérjük feltüntetni a szerző nevét (szak, évfolyam megjelölésével),
e-mail címét és az esetleges témavezető(k) nevét, beosztását. A pályamunkához
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mellékelni kell a témavezető kb. egyoldalas véleményét. További vélemények, bírál-
latok csatolása is lehetséges. A dolgozatokat Csikvári Péternek (D. épület 3.616.)
kell eljuttatni, ennek határideje a novemberi határidő.

Témavezetői vélemény:
A témavezetői vélemény az tipikusan fél- vagy egyoldalas értékelése a dolgozatnak,
mit old meg, mennyire fontos, mennyire új, mennyire érdekes, stb, igazábol egy cikk
birálatra hasonlít.

Formanyomtatvány nincs.
A célja a zsűrit segíteni abban, hogy kb. el tudja helyezni a dolgozatot a fenti

szempontok szerint. Ennek a határideje megegyezik a dolgozat leadásának határide-
jével.

Hány példányban kell leadni a dolgozatot illetve van-e valami fontos for-
mai követelmény?
Kötelező pdf-ben is beküldeni (peter.csikvari@gmail.com címre).

Ajánlott, hogy a file neve tartalmazza a szerző nevét. (Csak azért, hogy ne kelljen
10 db TDK.pdf közül válogatni.)

Kinyomtatni+bespirálozni 1 példányban nem kötelező, de eléggé ajánlott. Nem
kell fekete szakdolgozat-kötés, elég a spirálozás.

Egyéb formai követelmények nincsenek. Érdemes Latex-ben írni, mint a matek
szakon mindent.


