PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A fődíj egy retúr repülőjegy Bécsből Tajpejbe! Küldje el pályázatát 2015. június
14-ig és nyerje meg az utat Tajvanra!
1. Díj

Egy retúr repülőjegy
Tajpejbe (Bécs-Tajpej)
(kb. 240.000 HUF)

2. Díj

Acer Iconia Tab
(kb. 50.000 HUF)

3. Díj

Könyvutalvány
(20.000 HUF)

TÉMA:
A Napraforgós mozgalom és a tajvani demokrácia
Nagyjából egy évvel ezelőtt, diákcsoportok foglalták Törvényhozó Yuan-t (a tajvani
parlamentet), hogy bojkottálják a szárazföldi Kína és Tajvan közötti szolgáltatásokról szóló
napirendi pontot. A mozgalom sok vitát váltott ki a szabadság határáról és a demokratikus
rendszer fenyegetettségéről. A média hatása a politikai eseményekre szintén központi téma
lett az események folytán. Vizsgálja meg a tajvani Napraforgós mozgalmat a következő
szempont(ok) alapján: demokratikus fejlődés Tajvanon, pártpolitika Tajvanon, társadalmi
mozgalmak és civil társadalom Tajvanon, szorosközti kapcsolatok, nemzetközi „Occupy…”
mozgalmak, a média hatása a politikára, a közösségi és a hagyományos média kapcsolata, a
demokrácia fejlődési irányzatai és jövője Ázsiában.

JELENTKEZÉSI FELTÉTEL:
Magyar felsőoktatási intézmények alap- és mesterképzéses hallgatói (30 év alatt)

KÖVETELMÉNY:

Hossz: min. 3000 – max. 5000 szó

Nyelv: angol vagy magyar

Absztrakt (kb. 250 szó) angol nyelven (nem számít bele a törzsszöveg terjedelmébe)

Fájlformátumok: .doc, .docx, .rtf, .pdf

Törzsszöveg jellemzői: 12pt Times New Roman, egyszeres sorköz, sorkizárt igazítás.

Lábjegyzet jellemzői: 10pt Times New Roman, egyszeres sorköz, sorkizárt igazítás.

Felhasznált irodalom jegyzéke (nem számít bele a terjedelmi követelménybe)

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Kérjük, hogy a következőket küldje el a jordancontest@mytaiwan.hu-ra：

kitöltött és aláírt jelentkezési lap szkennelve (letöltés)

Esszé

Személyigazolvány és diákigazolvány szkennelve

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2015. június 14.

FONTOS INFORMÁCIÓ:
A versenyre való jelentkezéssel, a résztvevők beleegyeznek a szerzői jog a szervezőkre való
átruházásába. A Taipei Representative Office és a Taiwan Alumni Association publikálhatja
vagy felhasználhatja az esszéket minden további beleegyezés kérése nélkül.

A JORDÁN GYULA ESSZÉÍRÓ VERSENY CÉLKITŰZÉSEI:
A Taiwan Alumni Association és a Taipei Representative Office azzal a céllal szervezi meg az
esszéíró versenyt, hogy tisztelegjen 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.
Továbbá a verseny célja a diákok ösztönzése a demokratizáció, gazdasági fejlődés és a
kultúra változása témakörökben való kutatásra a Távol-Keleti régióban.

Taiwan Alumni Association

