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Jelen dokumentum röviden összefoglalja, hogy milyen lépéseken keresztül tud egy hallgató
dolgozatot regisztrálni egy, a portálon meghirdetett konferenciára.
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1 Regisztráció a portálra
Az első lépés a portálra való regisztráció. Ehhez a http://tdk.bme.hu oldalon a jobb felső sarokban
található „Bejelentkezés és regisztráció” linkre kell kattintani, majd a megjelenő ablakban kiválasztani
a regisztráció opciót. Itt kell megadni a használni kívánt email címet, egyedi felhasználói nevet (ha a
név nem egyedi, erről a rendszer értesíti a felhasználót), valamint meg kell adni a jelszót
megerősítve.
A regisztrálás után a felhasználó bejelentkezett állapotba kerül, később a regisztráció során megadott
adatokkal tud ismét belépni.

2 Konferencia választás
Az egész portál felépítése a karok köré épül. Egy felhasználó legelőször egy kart választ, és csak utána
tud az adott karhoz tartozó aktuális konferenciával kapcsolatosan további műveleteket végrehajtani.
Kart választani a kezdő lapon a jobb felső sarkoban felsorolt kari logók egyikének kiválasztásával
lehet.

3 Dolgozat regisztráció
Amennyiben az adott karon a dolgozatok regisztrációja engedélyezett, a kari honlapon megjelenik
egy színnel is megkülönböztetett menüpont a képernyő jobb oldalán „regisztráció” felirattal.

3.1 Alap adatok megadása
A regisztráció gomb megnyomása után a dolgozat regisztrációs folyamat első lépésére kerülünk.
Itt lehet megadni a dolgozatokkal kapcsolatos alapadatokat, mint a beadás tanszéke (a kar már
rögzített, hiszen már a legelején kart választottunk), a dolgozat magyar és angol címe, a kötelezően
kitöltendő kulcsszavak listája, valamint itt lehet választani témakört is. A második témakör helyett ki
lehet választani, hogy a bizottság inkább a kulcsszavak alapján sorolja szekcióba a dolgozatot, mert
nem tud kellően illeszkedő második témakört megjelölni. Egy témakört viszont mindenképp kötelező
megadni. A tovább gomb megnyomásával lehet tovább lépni a következő lépésre.
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3.2 Szerzők megadása
A második lépés a dolgozat szerzőinek a megadása. Itt lehetőség van a „saját magam felvétele
szerzőként” opciót kiválasztva magunkat felvenni a rendszerbe. Az „új szerző felvitele” gomb
megnyomásával lehet felvinni a dolgozat további szerzőit.
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3.3 Konzulensek megadása
A konzulensek megadása teljesen hasonló a szerzők megadásához.

A konzulensnél ki lehet választani, hogy belső, vagy külső konzulens, ennek fényében más-más
adatokat kér be a rendszer.
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3.4 Magyar és angol összefoglaló megadása
A magyar és az angol összefoglaló megadása esetén be kell másolni az összefoglaló szövegét a
szövegdobozba. Ha a konferencián engedélyezett a kép feltöltése, azt a szövegdoboz alatti feltöltés
gombra kattintva lehet megtenni.
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3.5 Véglegesítés
A regisztráció utolsó lépéseként megnézhetjük a fontosabb adatokat, amit regisztráció során
megadtunk.

Itt el kell fogadni a hallgatói nyilatkozatot, majd a tovább gomb megnyomásával véglegesítjük a
beadást.

4 A dolgozatok listájának megtekintése,
módosítása, dolgozat beadás

dolgozat

adatainak

A belépett felhasználó fejlécben megtalálja a dolgozataim menüpontot. Itt lehet megtalálni az
általunk beadott, konzultált vagy esetleg bírált dolgozatok listáját.
A dolgozat mellett szereplő ceruza ikonra kattintva visszajutunk a regisztrációs lépésekhez,
természetesen azokat az adatokat megjelenítve, amiket már korábban bevittünk. Itt van lehetőség az
adatok módosítására.
A dolgozat feltöltését a dolgozat sorában megjelenő fájlkiválasztó és feltöltő modul használatával kell
megtenni. A feltöltéshez ki kell választani, hogy a dolgozat publikus (a konferencia után az interneten
elérhető), vagy titkos.
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