
HOGYAN KELL LEADNI A KÉSZ DOLGOZATOKAT? 
• A nevezett dolgozatokat először plágiumellenőrzésre kell megküldeni az rtk.tdt@uni-nke.hu e-mail címre 2022. szeptember 23-ig. Ha 

a plágiumkeresés folyamatában a konzulens vagy a Kari Tudományos Diákköri Tanács tagjai által végzett vizsgálatban nem merül fel 
plagizálás gyanújára okot adó körülmény, a pályamunkát a Kari Tudományos Diákköri Tanács befogadja. A kész pályamunka PDF és 
Word formátumú változatát, valamint a Letölthető dokumentumok menüpontban található minta alapján készült magyar és angol 
nyelvű rezümét és a konzulens által aláírt konzulensi lapot 2022. szeptember 30-ig kell megküldeni az rtk.tdt@uni-nke.hu e-mail címre.

MIÉRT ÉRI MEG TDK
PÁLYAMUNKÁT BENYÚJTANI?

A Kari Tudományos Diákköri Konferencián 
való részvétel a hallgatók számára számos 
előnnyel járhat, melyek közül csak néhány 
kerül kiemelésre:

• Erkölcsi siker a kari vagy országos 
diákköri konferencián elért dobogós 
helyezés, amelyhez a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem által (helyezéstől 
függő mértékben) minden alkalommal 
pénzjutalom is társul;

• Számos különdíj elnyerésére van lehe-
tőség;

• A KTDK-n lehet jogosultságot szerezni 
a 2023. évi 36. Országos Tudományos 
Diákköri Konferencián való indulásra;

• A TDK pályamunkát az érintett tanszék 
befogadhatja szakdolgozatként/
diplomamunkaként (ha megfelel a 
TVSZ. vonatkozó előírásainak);

• Plusz pontokat szerezhet, ha a jövőben 
mesterképzésen, posztgraduális vagy 
doktori képzésen szeretne tanulni;

• Különböző ösztöndíjak és pályázatok 
elbírálásánál előnyt és plusz pontot 
jelent, ha TDK dolgozatot készített (pl. 
ÚNKP, Köztársasági ösztöndíj);

• Mindezen kívül a TDK pályamunka 
elkészítése során jelentős szakmai 
tapasztalatra tehet szert. 

KIK NEVEZHETNEK A TDK-RA? 

A Kari Tudományos Diákköri
Konferencián első- vagy másoddiplomás 

alapképzésben és mesterképzésben 
(nappali, levelező tagozaton)

tanuló, aktív státuszú hallgatók
vehetnek részt.

NEVEZÉS
2022. június 30. 

Pályamunkája nevezését ide 
kattintva tudja végrehajtani
https://forms.office.com/r/gt7Rq1dBxf

PLÁGIUM-
KERESÉS

 2022. szeptember 23.
TDK dolgozat megküldése az

rtk.tdt@uni-nke.hu 

e-mail címre

KARI
TUDOMÁNYOS 

DIÁKKÖRI 
KONFERENCIA

 2022. november 7.AZ
ÜNNEPÉLYES 
EREDMÉNY-

HIRDETÉS 
2022. november 14.

TDK
DOLGOZAT 
LEADÁSA

 2022. szeptember 30.
Pályamunka Word, pdF formátumban

- magyar és angol nyelvű rezümé

- konzulensi nyilatkozat
megküldése az 

rtk.tdt@uni-nke.hu 
e-mail címre

VÁRJUK
NEVEZÉSÉT!

FELHÍVÁS
A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI 
EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI 
KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI 
KONFERENCIÁJÁNAK 2022. ÉVI ŐSZI 
FORDULÓJÁN VALÓ RÉSZVÉTELRE

A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar
Oktatási Központ (1083 Budapest, Üllői út 82.)

mailto:rtk.tdt%40uni-nke.hu?subject=
https://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tudomanyos-diakkor-tdk/letoltheto-dokumentumok
mailto:rtk.tdt%40uni-nke.hu?subject=
https://forms.office.com/r/gt7Rq1dBxf
https://forms.office.com/r/gt7Rq1dBxf
https://forms.office.com/r/gt7Rq1dBxf
mailto:rtk.tdt%40uni-nke.hu?subject=
mailto:rtk.tdt%40uni-nke.hu?subject=

