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A tájékoztató főbb kérdéskörei

• Helyzetértékelés, aktualitások (egyetemi, kari, KMDI),

• A COVID-helyzet (oktatás, határidőkre hatás)

• Az aktuális félév tudnivalói

• tanév rendje

• szabályzók

• oktatás

• Évfolyamonkénti követelmények, határidők

• A hallgatók felelőssége és feladatai



Helyzetelemzés, aktualitások egyetem

• Az egyetem változásai, fejlődés: https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/https---dev2-uni-nke-hu-

/NKE%20Ludovika%20Campus_t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20kiadv%C3%A1ny.pdf

• Egységes folyóiratrendszer https://folyoirat.ludovika.hu/; Új kutatóintézetek, új pályázatok https://www.uni-

nke.hu/# Egyetem link alatt.

• Tématerületi kiválósági program:

https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/temateruleti-kivalosagi-program-2020/publikacios-tervpalyazat

https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/temateruleti-kivalosagi-program-2020/q-s-d-s-palyazati-felhivas

• Nemzeti kiválósági program

https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/uj-nemzeti-kivalosag-program/bemutatas

Pályázati kategóriák 

• „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj, Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj, Felsőoktatási 

Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj, Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj, „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási 

Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj, Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj

https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/https---dev2-uni-nke-hu-/NKE%20Ludovika%20Campus_t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20kiadv%C3%A1ny.pdf
https://folyoirat.ludovika.hu/
https://www.uni-nke.hu/
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/temateruleti-kivalosagi-program-2020/publikacios-tervpalyazat
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/temateruleti-kivalosagi-program-2020/q-s-d-s-palyazati-felhivas
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/uj-nemzeti-kivalosag-program/bemutatas
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/uj-nemzeti-kivalosag-program/tehetseggel-fel-osztondij-kategoria-kozepiskolai-hallgatok-szamara/altalanos-informaciok
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/uj-nemzeti-kivalosag-program/alapkepzes/altalanos-informaciok
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/uj-nemzeti-kivalosag-program/mesterkepzes/altalanos-informaciok
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/uj-nemzeti-kivalosag-program/doktorandusz/altalanos-informaciok
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/uj-nemzeti-kivalosag-program/tudomannyal-fel-osztondij-kategoria-doktorvaromanyosi-es-posztdoktori-kutatok-szamara/altalanos-informaciok
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/uj-nemzeti-kivalosag-program/bolyai-osztondij-kategoria-fiatal-oktatok-kutatok-szamara/altalanos-informaciok


• Kutatóközpontok működnek

• Oktatói munka hallgatói értékelése.

https://www.uni-nke.hu/oktatas/statisztikak-

elemzesek/oktatoi-munka-hallgatoi-

velemenyezeseói értékelése. 

• Ludovika szabadegyetem

https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-

elet/ludovika-szabadegyetem/ludovika-

szabadegyetem-20202021-ii-szemeszter-a-

ludovika-tortenete-kuldetese-hagyomanyai 

LUDEVENT!!

Helyzetelemzés, aktualitások 
(egyetem)



• Stratégia

https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2020/10/20/strategiai-

iranyok-a-honvedelmi-miniszter-tolmacsolasaban

• Szervezeti változások

• Hasznos programok

• Hasznos linkek. https://hhk.uni-

nke.hu/karunkrol/kapcsolatok-hasznos-linkek

• A doktoranduszok lehetséges szerepe

dékánhelyettesek

hivatalvezető

dékán

Helyzetelemzés, aktualitások (kar)

https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2020/10/20/strategiai-iranyok-a-honvedelmi-miniszter-tolmacsolasaban
https://hhk.uni-nke.hu/karunkrol/kapcsolatok-hasznos-linkek


Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar



Könyvtári hírek:

• https://www.uni-nke.hu/hirek/2021/01/28/uj-online-adatbazisok-az-nke-n-3-resz

• Előfizettünk az IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) adatbázisára 4 millió 

folyóiratcikk

• A tudományos élet dinamikusan fejlődik. A kar is hozzájárul. https://www.uni-

nke.hu/tudomanyos-elet/informaciok-aktualitasok

• COVID szabályzók 

https://digioktatas.uni-nke.hu/hadtudomanyi-es-honvedtisztkepzo-kar/

• Teams használati segédlet

https://digioktatas.uni-nke.hu/nke-webinar-stream-segedlet/

Helyzetelemzés, aktualitások (kar)

https://www.uni-nke.hu/hirek/2021/01/28/uj-online-adatbazisok-az-nke-n-3-resz
https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-elet/informaciok-aktualitasok
https://digioktatas.uni-nke.hu/hadtudomanyi-es-honvedtisztkepzo-kar/


Helyzetelemzés, aktualitások (KMDI)

Törzstagok
A tudományos titkár, 
dr. Hornyacsek Júlia 
munkakörét 2021. 
január 01-től dr. Tóth 
Bence titkárhelyettes 
veszi át. 

A titkárhelyettesi 
munkakört dr. Gávay
György látja el. 

Új tanulmányi előadó: 

Ember Csilla

Új ügyfélfogadási rend

Iskolavezető helyettesek:
Prof. dr. Solymosi József
Prof. dr. Halász László
Prof. dr. Haig Zsolt

Iskolavezető:
Prof. dr. Padányi József

TITKÁRSÁG:
Dr. Tóth Bence
Dr. Gávay György
Ember Csilla
Szabó Krisztina



• A KMDI oktatói: belső és külső

https://doktori.hu/index.php?menuid=189&lang=HU&tip
=O&diID=165

• Ügyintézés rendje:

https://kmdi.uni-nke.hu/altalanos-informaciok/hivatalos-
adatok/ugyintezesi-rend

• Ügyfélfogadás rendje

• Akciók: tájékoztatás a KMDI honlapon a hírek rovatban 
folyamatosan.

Helyzetelemzés, aktualitások (KMDI)

https://doktori.hu/index.php?menuid=189&lang=HU&tip=O&diID=165
https://kmdi.uni-nke.hu/altalanos-informaciok/hivatalos-adatok/ugyintezesi-rend


A 2020-21-es tanév 1. félévének 
értékelése

• Vegyes típusú oktatás, áttérés az online oktatásra

• Angol, magyar nyelvű csoportok, hallgatói létszám

• Dékáni pályázat, 2 kötetben publikáció

• TDT-k online formában 

• Védések, műhelyviták

• 2 online KMDI konferencia

• Összevont szigorlat, keresztfélévesek komplexvizsga

• A féléves elszámolások helyzete (publikációk, tanulmányok, 
egyéb kutatási tevékenységek)

• Regisztráció, tandíjbefizetés

• A 2. félév tanulmányi és kutatási terveinek állása



A COVID-helyzet 
(oktatás, határidőkre hatás)

• Teams-rendszeren, Moodle-ban tananyagok

• COVID esetek jelentése, beteg hallgatók részére 
anyagok biztosítása

• Hallgató-témavezető együttműködés szorosabbá vált

• A kutatások nehezebbé váltak

• Határidő-módosítások történtek

• A követelmények nem csökkentek, a színvonalat 
tartotta az iskola.

• 34000-523-3/2021, 148-121/2020. dékáni 
intézkedések érvényben vannak



A félév rendje

Regisztráció: 01.25-02.07.     Passziválás rendje…

Szorgalmi időszak: 2021.02.01-05.14.

Disszertációs tevékenység beszámolók: 05.11-14. között.

Vizsgaidőszak: 05.17-06.25.; 2. évfolyam: 05.17-05.20. 

Komplex vizsga jelentkezés 05.07-ig

Kreditelszámolás leadása:   1,3,4. évfolyam 06.25.;  2. évfolyam: 05.20.

Komplex vizsga kutatási jelentés leadása témavezetőnek: 05.20. Titkárságra: 05.30.

Komplex vizsga: 06.14-18. Pótvizsga: 06.23-24.

Zárójelentések leadása: 4. évfolyam: 07.01.

Tanulmányi és kutatási tervek leadása (a 2021-2022/őszi félévre): 07.15-ig. 

Tantárgyak a honlapon: https://kmdi.uni-nke.hu/kepzesfokozatszerzes/kepzes/tantargyaktantargyi-programok



Tanulmányi munka hallgatói feladatai:

• Szabályzók áttekintése, követelmények azonosítása

• Tantárgyak oktatóival kapcsolatfelvétel, konzultációk, vizsgák… 

https://kmdi.uni-nke.hu/document/kdmi-uni-nke-

hu/KMDI%20TANT%C3%81RGYAK_2020_2021_final_uj%20kodokkal.pd

• Dokumentációk: dosszié, saját anyagok

Kutatási munka hallgatói feladatai: 

Tervezés, szakaszolás, priorizálás, időmenedzsment 

Publikálás: Egyetemi folyóiratok 

https://www.ludovika.hu/rolunk/

• Tudományos közéleti tevékenység felértékelődött.

Az aktuális félév tudnivalói

https://kmdi.uni-nke.hu/document/kdmi-uni-nke-hu/KMDI%20TANT%C3%81RGYAK_2020_2021_final_uj%20kodokkal.pd
https://www.ludovika.hu/rolunk/


Évfolyamonkénti követelmények, 
határidők

• 1. évfolyam: tantárgyak teljesítése, kutatás, publikálás, következő részkutatás 
tervezése, konferencia (május 13.), vannak összevonások, közös órarend a 
honlapon.

• 2. évfolyam: tantárgyak teljesítése, kutatás, publikálás, komplex vizsgára 
jelentkezés, kutatási jelentés összeállítása, jóváhagyatása a témavezetővel, 
véglegesítése, leadása(06.01.), komplex vizsga letétele következő részkutatás 
tervezése

• 3. évfolyam: kutatás, publikálás, következő részkutatás tervezése, konferencián 
bírálati munka (április 13.)

• 4. évfolyam: kutatás, publikálás, ZÁRÓJELENTÉS összeállítása, értekezés-
tervezet készítése, műhelyvitára készülés. Fakultatív: A fokozatszerzési eljárás 
alapismeretei tantárgy.
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Speciális esetek követelményei

• Komplex vizsga: kutatási jelentés

• Abszolutórium kikérő: Zárójelentés

• Műhelyvita szervezése: kötelező dokumentumok

• Pályázatok: követelmények a honlapon

• Külföldi tanulmányutak, ERASMUS: informálódni kell.

• 2. nyelvvizsga beszerzése



A hallgatók felelőssége és feladatai

 Folyamatos informálódás

 Csoport-tőke kiaknázása

 Célok meghatározása, a végzendő feladatok azonosítása

 Prioritások felállítása

 Tanulás- és kutatásmenedzsment

 Időgazdálkodás

 Tervezés, fegyelmezett végrehajtás

 Írásmódszertanban elmélyülés, konferenciákon való részvétel

 Etikai kódex betartása

 Titkársággal, témavezetővel, szakértőkkel való kapcsolattartás



A félév feladatainak megoldásához sok sikert kívánunk!

toth.bence@uni-nke.hu

mailto:Toth.bence@uni-nke.hu

