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Tudományos Diákkör
2019/2020
Hallgatói és Oktatói Tájékoztató

„Mindenkit, aki kicsit is érez magában indíttatást a tudományos élet felé való fordulásban,
azt tanácsolnám, hogy merjen belevágni a kutatómunkába. Leírhatatlanul sokat kaptam
ettől a versenytől mind szakmailag, mind pedig emberileg. Ha most újra kezdhetném,
mindössze annyin változtatnék, hogy már a negyedév előtt is elindulnék, hogy legyen időm
fejlődni.”
(ELTE BGGYK Kari hallgatói visszajelzés a TDK munkáról)

Mi a TDK?
A Tudományos Diákköri tevékenység és TDK munka a hallgatók tehetséggondozásának
legfontosabb, legjelentősebb formája a hazai felsőoktatásban. Célja a hallgatók tudományos
érdeklődésének felkeltése és fenntartása, a hallgatók bekapcsolása a Karon folyó elméleti és
gyakorlati kutatómunkába. A tananyagot meghaladó ismeretek elsajátítását, a hallgatói
kutatómunkát, illetve a művészeti alkotótevékenységet elősegítő, nyilvánosságot is biztosító
önképzőköri forma. Link: https://barczi.elte.hu/content/altalanos-informaciok.t.993?m=96
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az országos összefogás, koordinálás
szakmai szervezete. Feladata a diákköri munkában központi szerepet betöltő szakmai bizottságok
működési feltételeinek biztosítása, az országos tudományos és művészeti diákfórumok
szervezése, valamint országos elemzések, kiadványok szerkesztése és kiadása. Link:
http://www.otdt.hu/
Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) kétévenként kerül
megrendezésre, A részvétel olyan lehetőség, amely alkalmat ad egy-egy tudományterület
legelismertebb képviselőiből álló szakmai zsűri és a hallgatóság előtti érvelésre, vitára,
véleménycserére, egyben felkészít a szakterület hazai és külföldi konferenciáin való szereplésre.
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az oktatásért felelős minisztériummal és a
Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett
minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai,
valamint anyagi támogatásával minden páratlan év tavaszán hirdeti meg az Országos
Tudományos Diákköri Konferenciát. Link: http://otdk.hu/
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OTDK információk
A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2021. tavaszán kerül megrendezésre.
A Konferencia részvételi felhívása az alábbi linken érhető el:
http://otdk.hu/hu/kozponti-felhivas
A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 16 tudományterületi szekcióban kerül
megrendezésre (http://otdk.hu/media/uploads/35_1szamumelleklet.pdf). Az egyes szekciókra
vonatkozó pályázati kiírások, melyek tartalmazzák a tématerületeket, a tartalmi és formai
követelményeket, a bírálat szempontjait, a szekcióra vonatkozó határidőket és a konferencia
helyét és idejét az alábbi linken érhetők majd el: http://otdk.hu/hu/szekcio-felhivasok. Egyes
tudományterületeken kvótarendszer került bevezetésre, amely meghatározza, mely egyetemek
milyen létszámban nevezhetnek hallgatót az adott szekcióba (pl. Orvos-, és Egészségtudományi
Szekcióban az ELTE jelenleg nem rendelkezik kvótával).
A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia részvételi feltételeit az alábbi kiírás
tartalmazza: http://otdk.hu/media/uploads/35_2szamumelleklet.pdf

Út az OTDK-ig
Érdeklődés a TDK munka iránt

Téma és témavezető választása

TDK munka folytatása és a dolgozat
elkészítése

Részvétel az Intézményi OTDK-ra
Kvalifikáló Konferencián

Dolgozat benyújtása az Kari fordulóra egy elektronikus
egy nyomatott példányban
berencsi.andrea@barczi.elte.hu és
horvath.zsuzsanna@barczi.elte.hu részére.
Bírálatok beérkezése →Pályamunka bemutatása
A hallgatói nevezés lépései

Továbbjutás esetén a pályamunka
feltöltése/ előregisztrációja az OTDT
Online rendszerébe

OTDK nevezés a nevezési időszakban

35. OTDK Konferencián való részvétel a
javasolt szekcióban

http://otdk.hu/media/uploads/35_2szamumelleklet.pdf

Online felület: https://online.otdk.hu/
Javasolt szekció kiválasztása és a pályamunka feltöltése.
2020. szeptember 15-tól a szekció felhívásokban szereplő
határidőig tart.
Online felület: https://online.otdk.hu/
Dokumentáció eljuttatása a Kari TDT részére.
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ELTE BGGYK Intézményi OTDK Kvalifikáló Konferencia
Időtervező
2020.
Tavasz

2020.
Őszén tervezett időpontok

Dolgozatok beérkezési
határideje

2020. március 9. hétfő

2020. október első hete

Bírálatok beérkezése

2020. április 1. szerda

2020. november első hete

Kari Kvalifikáló Konferencia

2020. április 15. szerda

2020. november közepe

35. OTDK – 2021. tavasz
A Kari Konferencia pontos helye és ideje a Kari honlapon kerül meghirdetésre.

A pályamunkák tartalmi és formai követelményei
A pályamunkák formai és tartalmi követelményei, valamint az értékelés szempontjai az OTDK
honlapon és a szekció felhívásokban lesznek elérhetők:
http://otdk.hu/hu/palyamunkak-kovetelmenyei
http://otdk.hu/hu/szekcio-felhivasok
Az egyes szekciók követelményei eltérőek lehetnek. Érdemes már az intézményi TDK-ra
beadott dolgozatot a megpályázni kívánt szekció kiírása alapján elkészíteni.
Amennyiben a pályamunkák az Intézményi Kvalifikáló Konferenciára való benyújtásáig a
honlapon a formai követelmények nem érhetők el, úgy a dolgozatot az alábbi formátumban
szükséges benyújtani a Kari fordulóra:
A tudományos írott műveknek megfelelő felépítés 20-30 oldal terjedelemben, Times New
Roman betűtípus, 12 betűméret; 2,5 cm margók, sorkizárt, 1,5 sorköz.
A dolgozat végleges formában a Kari fordulóra benyújtott tartalommal megegyező tartalommal,
a szekció kiírásnak megfelelő formában kerül feltöltésre az OTDT rendszerbe.
Az aktuális OTDK szekció felhívások megjelenéséig a tájékozódást segítheti a TDK Archívum
(http://otdt.hu/site/xxxiv-otdk ).
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TDK pályamű bírálatának szempontjai a kari fordulón
Forma: 38%


A beadott dolgozat megfelel a Felhívásban megjelölt formai követelményeknek 12%



A beadott dolgozat hivatkozásai egységesek és megfelelnek a MTA normáinak 8 %



A beadott dolgozat nyelvezete magyaros; stílusa tudományos; helyesírása kifogástalan
18%
Tartalom: 62%


A beadott dolgozatban a szakirodalmi háttér bemutatása széleskörű (hazai,
nemzetközi); a különböző nézetek, paradigmák stb összevetése legalább röviden
megjelenik 15%



A beadott dolgozat módszerválasztása adekvát. 10%



A beadott dolgozat témájában, megközelítésmódjában újszerű. 18%



A beadott dolgozat következtetései helytállóak, előremutatóak. 19%

A pályamű bemutatásának szempontjai a kari fordulón


Előadói stílus (max 10 pont): beszédtechnika; stílus, terminológia, követhetőség, az
előadásmód önállósága, szerkezet logikus-e, kapcsolat a hallgatósággal.



Szemléltető eszközök használata, demonstráció (max 10 pont): szakmai szerkezet,
esztétikai szerkezet, didaktikai felhasználás, magabiztosság, jó olvashatóságáttekinthetőség.



Eredmények bemutatása (max 15 pont): előzmények, célkitűzések, hipotézisek,
alkalmazott módszerek bemutatása, kutatás folyamatának bemutatása, eredmények
elemző ismertetése.



Vitakészség, szakmai kompetencia (max 15 pont): válaszok szakmai helyessége,
meggyőző ereje, kontextusba helyezése, összefüggések felismerése.

Pályázati és képzési lehetőség
Az ELTE Tehetséggondozási Tanácsának honlapján számos felkészítő képzés és pályázati
lehetőség kerül folyamatosan kiírásra. A honlap elérhetősége:
https://www.elte.hu/tehetseggondozas

Összeállította:
Berencsi Andrea PhD, TDT elnök berencsi.andrea@barczi.elte.hu
Horváth Zsuzsanna PhDc, TDT-titkár horvath.zsuzsanna@barczi.elte.hu
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