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Pécs, 2013. július 5.
Tisztelt Intézeti/klinikai Web-felelősök és Intézeti/klinikai TDK-felelősök!
A kari TDK munka elősegítésére a TDK vezetőség a 2013-14-es tanév kezdetével
megújítja a TDK-témák ismertetését és a kari honlapon való megjelenítését. Ehhez a TÁMOP4.2.3.-12/1/KONV „Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja” pályázat
keretében a kari TDK támogatást kapott honlap fejlesztéshez. Az új honlap lényege, hogy a
meghirdetett TDK témák, amelyek eddig csak felsorolásszerűen jelentek meg az egyes
intézetek

internetes

felületein,

a

jövőben

kereshetőkké

válnak,

illetve

kiegészítő

információkkal együtt jelennek meg.
Témákat

az

Intézeti/Klinikai

web-felelős

tölthet

fel az

ÁOK

adatfelviteli

oldalán:

https://admin.aok.pte.hu. Ha nem fér hozzá az adatfelviteli rendszerhez, kérjük keresse Mihály
Sándort a 36408-as melléken vagy a sandor.mihaly@aok.pte.hu email címen. A témák címét és
leírását kérjük kérje el a témavezetőktől, vagy az Intézeti/Klinikai TDK felelőstől. Az új formátumú
TDK témákat az ÁOK adatfelviteli oldalán, az Egységadatok > Új TDK témák fül alatt lehet
szerkeszteni, de a "TDK témák" fül alatt továbbra is elérhetők a korábbi témák. Az egyes mezők
kitöltéséhez a (?) jelű ikonokra kattintva kaphat segítséget.
A legfontosabb információk:
- A témavezető minden esetben az Intézet/Klinika dolgozója. A témák az Intézet/Klinika "TDK
témák" menüpontja alatt jelennek majd meg.
- Legfeljebb 1 társ-témavezető adható meg.
- Egy téma meghirdethető tetszőleges nyelven vagy nyelveken és az ÁOK adott nyelvű honlapján
vagy honlapjain jelenik meg. A leírás pontossága és idegen nyelvi helyessége kizárólag a
meghirdető felelőssége, azt nem áll módunkban korrigálni.
- A Kulcsszavak mezőben adjon meg legalább 1, összesen 4-5 kulcsszót, vesszővel elválasztva,
amelyek között szerepeljen a tudományterület (pl. biokémia, endokrinológia, sebészet). A
kulcsszavak nem jelennek majd meg a honlapon, de ezekre a szavakra keresve a téma
megjelenik a találatok között.
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- A leírás kitöltése kötelező, ezzel segítjük a hallgatókat, hogy tájékozódjanak a témáról. A leírás
ezért legyen érdekes, közérthető és tudományosan megalapozott.
- A leírásba beszúrhatók linkek (a leírás mező felső sávjában lévő Hivatkozás ikonnal - földgömb
és láncszem) vagy képek. Utóbbiak beszúrásának legegyszerűbb módja: a Sablonok ikonra
kattintva (harmadik a sorban) válassza ki a "Kép kerettel" vagy a "Kép keret nélkül" sablont >
kattintson kétszer a kérdőjellel jelölt képre > "Böngészés a szerveren" gomb > Feltöltés gomb >
Choose file > A kiválasztott file feltöltése > kattintson duplán a képre.
- Ha a leírásba pl. Word-ből történő másolás során nem kívánt formázás is átkerül, azt könnyen
törölheti a Formázás eltávolítása (radír) ikonra kattintva.
- A Megnézem a honlapon link segítségével megnézheti, hogyan jelennek majd meg a feltöltött
témák az ÁOK honlapon.
A rendszer működésével kapcsolatos hibákat vagy javaslatokat kérjük, hogy a felületen
lévő Hibabejelentő menüponton keresztül szíveskedjen megírni.
A témavezetőkhöz a TDK vezetőség a következő kéréssel fordul: kérjük, hogy mindenki
adja le a web-felelős részére az általa hirdetni kívánt TDK témá(ka)t, azokon a nyelveken,
amelyeken indítani kívánja. Egy társ-témavezető lehet minden témában. A téma címe mellett
kérjük megadni a téma 4-6 mondatos leírását (szintén a megfelelő nyelveken). A leírás legyen
érdeklődést felkeltő, és alsóbb éves hallgatók számára is érthető. Szintén kérünk 1-5
kulcsszót is megadni, ezek között szerepeljen a kérdéses tudományterület is.
Mivel az idei TDK börze 2013. szeptember 25-26-án kerül megrendezésre, mindenkit kérünk,
hogy legkésőbb szeptember 20-ig töltsék fel a meghirdetett TDK témákat az új felületre.
Addig az ÁOK honlapon a jelenlegi TDK téma listák szerepelnek, amelyeket ezután az új listákra
cserélünk. Az új témák egyrészt az Intézet/Klinika honlapján, a TDK témák menüpontban lesznek
elérhetőek, de ezen felül lesz egy teljes lista, amely az összes ÁOK-n meghirdetett TDK témát
tartalmazza. Ebben a teljes listában keresni lehet majd témavezető, intézet, kulcsszavak, illetve a
címben és leírásban szereplő bármely szó alapján.
Együttműködésükben bízva, köszönettel:
PTE ÁOK TDK vezetőség
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