Irányelvek TDK és Szakdolgozat prezentációk készítéséhez

Általános előírások
1. A prezentációt ppt diák segítségével kérjük megtartani. Betűméret min. 24.
2. A ppt diák száma max 15 legyen a 15 perces előadáshoz (szakdolgozat
védésnél 8-12 dia, 8 perc). Persze ez a munkától is függ, egy diáról lehet
10 percet is beszélni akár.
3. A ppt diák háttere illeszkedjen a szakdolgozat témájához. Lehetőleg ne
világos háttér legyen, mert az a világos teremben rosszabbul látszik.
4. Az első, Címdia közepén legyen a dolgozat címe (40-44 betűméret), alatta a
szerző(k) neve (36 betűméret). Jobb alsó sarokban a dátum és hogy 2017
OE-RKK (TDK) (28 betűméret). Balra lent a Konzulensek neve,
beosztása (28 betűméret). Legalább a címdián szerepeljen a bal felső
sarokban az Óbudai Egyetem logója. A további diák mindegyikének
legyen címe fent középen.
5. A második dia mutassa be a munka célját és a dolgozat fejezeteit (számozás
nélkül). Ezek közül emelje ki más színnel, hogy melyekről kíván beszélni.
Pl. az Irodalmi rész 2-3 fejezete, melyek nem általános, hanem speciális
ismereteket tárgyalnak a dolgozattal kapcsolatban. Ezek szerepeljenek a
következő 2-3 dián.
6. Az előadás koncentráljon kifejezetten a Vizsgálati részben elvégzett munkára:
tervezés, kísérletek és eredményeik, értékelés és következtetések.
7. Az utolsó előtti dia Összefoglalás címmel foglalja össze mi hangzott el az
előadásban.
8. Az utolsó dia legyen Köszönetnyilvánítás mindazoknak, akik segítették a
diákok munkáját: a munkát támogató pályázat, ösztöndíj, témavezető,
konzulens, más kutatási helyek dolgozói, laboráns stb.

Speciális előírások
1. Az időt a 13. perc után (szakdolgozatnál 6-7 perc) jelezni fogja a Zsűri
elnöke, de az órát a diákoknak kell figyelni a teremben.
2. Ha a munka során készült prototípus, vagy más szemléltető eszköz, azt kérjük
bemutatni a Zsűrinek lehetőleg az előadás kezdetekor.
3. Törekedjünk az SI mértékegység rendszer által előírt mértékegységek
feltüntetésére az ábrákon és táblázatokban, s beszédben egyaránt.
4. A táblázatok és ábrák címmel ellátottak legyenek (24 betűméret), de sorszám
nélküliek. Nem szükséges a diák számozása sem, hacsak valami nem
indokolja azt.
5. Használjuk a műszaki nyelvnek megfelelő szabatos megfogalmazásokat és
definíciókat mind a diákon, az előadásban és a feltett szakmai kérdések
megválaszolásakor is.
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