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Dr. prof. Jordán Gyula Emlékverseny 

A Tajvani Véndiákok Magyar Egyesülete meghirdeti a Dr. prof. Jordán Gyula 

Emlékverseny esszéíró pályázatot! 

 

 

 Az emlékversenyt szervező Tajvani Véndiákok Magyar Egyesülete (  

校  ) az esszéíró pályázattal szeretne tisztelegni Dr. prof. Jordán 

Gyula kimagasló munkássága előtt. 

A  Távol-Keleti  Térséggel  kapcsolatos  művei  és  elkötelezett  oktatói  

tevékenysége  nagyban hozzájárult, hogy a magyar közönség jobban 

megismerhesse Kína és Tajvan történelmét. 

A pályázók egy 3000 szavas esszében mutathatják meg, hogy milyen ismeretekkel rendelkeznek Kelet-

Ázsiáról és Tajvanról. 

Az esszé témája: A Távol-Keleti Térség aktuális kérdései. 

 

Jelentkezési feltételek: 

Magyarországi egyetemek azon BA és MA 

képzésben résztvevő hallgatói akik a 

jelentkezési határidőig 30. életévüket nem 

töltötték be és akik a pályázat leadási 

határidejekor érvényes hallgatói 

jogviszonnyal rendelkeznek. 

Díjazás: 

Első hely: 300 USD 

Második hely: 200 USD 

Harmadik hely: 100 USD 

 

Jelentkezési	határidő:	2013. szeptember 23.	
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Hogyan nevezzek a versenyre? 

 

a) Győződjön meg róla, hogy eleget tesz a jelentkezési feltételeknek és elfogadja a részvételre 

vonatkozó szabályokat. 

b) Írjon egy 2000-3000 szavas esszét a megadott témában! 

c) Az alábbi dokumentumokat küldje el a jordancontest@mytaiwan.hu e-mail címre: 

• a saját kezűleg aláírt jelentkezési lap szkennelt példányát  

• az elkészült esszét (elfogadott formátumok: doc, docx, rtf, odt)  

•  diákigazolványának másolatát (mindkét oldal) 

Formai követelmények 

• Magyar vagy angol nyelven megírt esszé.. 

• Hossz: 2000-3000 szó 

• Elfogadott fájlformátumok: docx, doc, rtf, odt. 

• Főszöveg jellemzői: 12-es betűméret, Times New Romano vagy Calibri betűtípus, másfeles 

sorköz, sorkizárt igazítás. 

• Lábjegyzet jellemzői: 10-es betűméret, Times New Romano vagy Calibri betűtípus, egyszeres 

sorköz, sorkizárt igazítás. 

• A felhasznált irodalom jegyzéke, illetve az esetleges egyéb mellékletek nem számítanak bele 

az előírt terjedelembe. 

Kiegészítő információk 

• A   versenykiírásban   szereplő   díjazás   készpénzben,   egy összegben kerülnek kifizetésre. A 

felmerülő esetleges egyéb költségeket a pályázókat terhelik. 

• A  jelentkezési  lap  kitöltésével  és  aláírásával  a  pályázók vállalják, hogy a beküldést 

követően pályamunkájuk a Tajvani Véndiákok Magyar Egyesülete részére örökös 

felhasználási jogot biztosít, mely magában foglalja, hogy a pályamunkát a Szervezők 

nyomtatott és elektronikus formában korlátozások nélkül felhasználják. 
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Az esszéíró verseny értékelési szempontjai 

a) Áttekinthető, érthető és logikus tartalom, amely a versenykiírás tematikájának teljes 
egészében megfelel. 

b) A választott címmel összefüggő, eredeti és önálló gondolatok közlése. 
c) A választott témához szervesen kötődő hivatkozások és részletes bibliográfia/olvasmánylista 

mellékelése. 
d) Jól megszerkesztett (bevezetés, elemzés, értékelés egységekből álló), részletgazdag 

pályamunkák elkészítése. 
e) Megfelelő stílus és kompozíció, nyelvtani, stilisztikai stb. hibák mellőzése. 
f) Formai tekintetben a versenykiírásban foglaltaknak teljes egészében megfelelő pályamunkák 

beküldése. 
g) Kreativitás, saját szempontok és kreatív megközelítés megfogalmazása. 

 

A Távol-Keleti Térség alatt az alábbi földrajzi területeket értik a Szervezők: 

 

Kelet-Ázsia: 
•  Dél-Korea 
•  Észak-Korea 
•  Japán 
• Kína (Kínai Népköztársaság) 
• Tajvan (Kínai Köztársaság) 
 

Délkelet-Ázsia: 
•  Fülöp-szigetek 
•  Indonézia 
•  Kambodzsa 
•  Laosz 
•  Malajzia 
•  Mianmar 
•  Szingapúr 
•  Thaiföld 
•  Vietnam 
 

Közép-Ázsia 
•  Mongólia 
 

Észak-Ázsia: 
• Oroszország keleti része (Orosz Távol-Kelet) 
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Jelentkezési lap 

a Dr. prof. Jordán Gyula emlékének szentelt esszéíró versenyre 

Személyes adatok 

Név: 
 

Születési név: 
 

Születési idő, hely: 
 

Lakcím (irányítószám, város, utca, házszám): 
 

Telefonszám: 
 

E-mail: 
 

 
Képzési adatok 

Oktatási intézmény neve: 
 

Szak: 
 

Képzés típusa: 
 

 
Pályamunka címe 
 

 
Nyilatkozat 

Nyilatkozom, hogy 1) elfogadom a fentiekben meghirdetett esszéíró verseny szabályait; 2) a 

beküldött pályamunka saját szellemi termékem; 3) elfogadom, a pályamunkám a beküldést 

követően a Tajvani Véndiákok Egyesületének tulajdonát képezi, 4) a zsűri határozata 

végleges; 5) a pályázati kiírás minden kritériumának eleget teszek. 

 

Dátum:      

 

aláírás 


