FELHÍVÁS
a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Humán Tudományi Szekciójában való részvételre
________________________________________________________________________________________________________

A rendezvény szervezője:
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Cím: 1088 Budapest, Mikszáth tér 1.
Telefon: 06 (1) 235-3030
E-mail: humanotdk@btk.ppke.hu
Honlap: http://btk.ppke.hu/tudomanyos-kozelet/xxxii-otdk-human-tudomanyi-szekcio
A rendezvény időpontja: 2015. április 8–10.
Ügyvezető elnök:

Dr. J. Újváry Zsuzsanna
egyetemi docens
Telefon: 06 (26) 577–000/2924
06 (26) 375-375/2924
E-mail: zsujvary@gmail.com

Ügyvezető titkár:

Dr. Horváth Kornélia
egyetemi docens
Telefon: 06 (26) 375-375/2913
E-mail: kornelia.horvath71@gmail.com

Hallgatói képviselő: Miski Péter
egyetemi hallgató
Telefon: 06 (30) 227-4063
E-mail: peter.miski@gmail.com
Helyettes hallgatói
képviselő:
Vajda Beáta
egyetemi hallgató
Telefon: 06 (30) 321-1002
E-mail: vbea89@gmail.com
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Humán Tudományi Szakmai Bizottsága
2015. április 8–10. között a PPKE BTK budapesti épületében (Sophianum) rendezi meg a
XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekcióját. A
rendező intézmény a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi
Kara. A konferencia felelőse a XXXII. OTDK Humán Tudományi Szekció ügyvezető
elnökeként Dr. J. Újváry Zsuzsanna egyetemi docens, ügyvezető titkára Dr. Horváth Kornélia
egyetemi docens, hallgatói képviselői Miski Péter és Vajda Beáta egyetemi hallgatók. A
konferencia az intézményi diákköri konferenciák legjobb, ott a zsűri által a XXXII. OTDK-ra
javasolt dolgozatainak bemutatására és értékelésére szolgál.
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Részvételre jogosultak:
A XXXII. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka
többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a XXXII.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia Központi Felhívásában foglalt
feltételeknek (részletek a XXXII. OTDK Központi Felhívásának 2. számú mellékletében
A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai
feltételekkel vehetnek részt a XXXII. OTDK-n. Ennek részleteit a XXXII. OTDK Központi
Felhívása tartalmazza.
A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is,
akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos
diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a Központi Felhívás 4. számú melléklete
tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A
középiskolások részvételével kapcsolatosan részletesebb leírást a XXXII. OTDK Központi
Felhívása tartalmaz.
A másoddiplomás alapképzésben résztvevők közül a második szakjukat folyamatos
jogviszony keretében végzők mutathatják be dolgozataikat, amelyeket e szak keretében
készítettek.
A jelentkezés módja:
A) A hallgatói nevezés lépései
A.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően (a jegyzőkönyv befogadása után 30
napon belül):
A XXXII. OTDK Központi Felhívása 2. sz. mellékletének 4. pontja szerint a dolgozat
feltöltése az OTDT online rendszerébe.
A pályamunkával kapcsolatos formai és tartalmi követelményeket a Központi Felhívás
3. számú melléklete valamint a Szekció jelen felhívásának „A pályamunkák
benyújtásának rendje” része tartalmazza.
A.2. A nevezési időszakban
Nevezési időszak: 2014. szeptember 15. – 2015. január 7., 23.59 (CET)
A nevezés lépéseit a XXXII. OTDK Központi Felhívása 2. számú mellékletének 4.1.
pontja tartalmazza.
Az MA, MSc és osztatlan képzésben az intézményi TDK-konferencia (amelyen a
pályamunkával szerzői jogosultságot szereztek) félévében abszolutóriumot szerzett,
továbbá a nevezés félévében az intézményi TDK-konferencián jogosultságot
szerző, és várhatóan ugyanebben a félévben abszolváló hallgatók (a továbbiakban:
várhatóan a nevezés félévében abszolutóriumot szerző hallgatók) nevezésének
speciális szabályait a Központi Felhívás 2. számú mellékletének 4.2. és 4.3. pontja
tartalmazza.
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A.3. A hallgatók által az intézményi TDT-elnököknek átadandó dokumentumok a
nevezés lezárását követően (az intézményi TDT-elnököknek a nevezési dokumentációt
2015. január 12-ig kell megküldeniük az OTDT Titkárságára és a rendező
intézményhez):
A.3.1. A benevezett pályamunka OTDT online rendszeréből nyomtatott
nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott egy példánya.
A.3.2. Az abszolutóriumot szerzett és a nevezés félévében várhatóan
abszolutóriumot szerző hallgatók nyilatkozatai és dokumentumai a XXXII.
OTDK Központi Felhívása 2. számú mellékletének 4.2. és 4.3. pontjában
leírtak szerint.
B) Az intézményi TDT-elnök feladatai
B.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően (két héten belül):
Az intézményi TDK-konferencia dokumentációjának eljuttatása az OTDT
Titkárságára a XXXII. OTDK Központi Felhívása 2. számú mellékletének 3. pontja
szerint.
B.2. A hallgatói nevezést (2015. január 7.) követően öt napon belül:
B.2.1. A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében.
B.2.2. A jóváhagyott nevezésekről az OTDT online rendszeréből az összesítő
jegyzék két példányban történő nyomtatása és aláírása.
B.2.3. Az A.3. pontban felsorolt dokumentumok összegyűjtése a hallgatóktól.
B.3. Az így előállt dokumentumok megküldése az OTDT Titkárságának és a rendező
intézménynek a következők szerint:
Határidő: 2015. január 12. (hétfő, a postabélyegző dátuma)
B.3.1. Az OTDT Titkárságának postai úton megküldendő dokumentumok:
 A Humán Tudományi Szekcióba benevezett pályamunkákat és szerzőiket
tartalmazó, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összesítő jegyzék egy
példánya a TDT-elnök által aláírva.
 Az abszolutóriumot szerzett, vagy a nevezés félévében várhatóan
abszolutóriumot szerző hallgatók nevezési dokumentációjának megküldése a
Központi Felhívás 2. számú mellékletének 4.2 és a 4.3. pontjában leírtaknak
megfelelően.
Az OTDT Titkárságának postacíme:
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkársága
1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Honlap: http://www.otdt.hu; http://www.otdk.hu
B.3.2. A Szekciót rendező intézménynek postai úton megküldendő dokumentumok:
 A Humán Tudományi Szekcióba benevezett pályamunkákat és szerzőiket
tartalmazó, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összesítő jegyzék egy
példánya a TDT-elnök által aláírva.
 A benevezett pályamunkák OTDT online rendszeréből nyomtatott nevezési
lapjainak a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott egy-egy példánya.
 A nevezési díj számlakérő lapjának másolata.
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A rendező intézmény postacíme:
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
(XXXII. OTDK)
1088 Budapest, Mikszáth tér 1.
A nevezési dokumentáció mind az OTDT Titkárságára, mind a rendező intézményhez a
TDT-elnök által intézményi/kari szinten összegyűjtve, mindenképpen az intézményi/kari
TDT-elnök aláírásával ellátott összesített jegyzékkel küldendő be.
Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.
A határidő után érkező, és a Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő
pályamunkákat nem áll módunkban befogadni.
A nevezés elfogadásáról az OTDT, a Szakmai Bizottság és a Szekciót rendező intézmény
közösen dönt, melyről a hallgatók e-mail-ben visszajelzést kapnak, a küldő intézmények
TDT-elnökei/felelősei pedig nyomon követhetik az online rendszerben.
Szervezési információk
A nevezési díj pályamunkánként: 5 000,- Ft
A részvételi díjat később állapítjuk meg, és erről a részt vevő intézményeket a Szekció
honlapján értesítjük.
Konferenciánkon az alábbi tagozatok megszervezését tervezzük:














Magyar irodalom- és kultúratudomány
Modern nyelvek irodalma és kultúrája
Irodalomelmélet
Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány
Nyelvtudomány
Történettudomány
Orientalisztika
Ókortudomány – Klasszika-filológia
Művészettörténet
Régészet
Néprajz
Digitális bölcsészet
Vizuális kultúra

A beérkezett dolgozatok számának és arányának függvényében a tagozatok tovább bonthatók
(önálló zsűrik). Bármely tagozat abban az esetben szervezhető, ha a pályamunkákból legalább
5 db, és azok fele más-más intézményből érkezik. Szükség szerint lehetséges
interdiszciplináris tagozatok szervezése is. A tagozatok besorolását a szakmai bizottság dönti
el.
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A pályamunka és az összefoglaló (rezümé) benyújtásának rendje
A pályamunkával kapcsolatos formai követelményeit szekciónként a Központi Felhívás 3.
számú melléklete foglalja össze.
A dolgozatok terjedelme minimum 40.000, maximum 80.000 leütés (karakter szóközzel)
lehet, amibe a (láb)jegyzetek, a tartalom- és irodalomjegyzék is beleszámít, a mellékletek
viszont ezen kívül értendők. Formai követelmények: Times New Roman CE betűtípus, 12-es
betűméret (jegyzetek Times 10-essel), 1,5-ös sorköz. A dolgozat magyar vagy idegen nyelven
adandó be.
A feltöltött pályamunkán kizárólag a cím és a jelige szerepelhet, a file neve a jelige
legyen. (Kérjük, hogy a pályamunkában ne szerepeljen köszönetnyilvánítás vagy bármilyen
egyéb adat, ami a dolgozatot beazonosíthatóvá teheti.)
A dolgozatot az OTDT online rendszerébe kell feltölteni. Nyomtatott példányt nem kell
előre elküldeni az intézménybe, hanem egy példányt (bekötve, befűzve) a hallgatónak
magával kell hoznia a szóbelire, 2015 áprilisában, amikor előadja munkáját.
A pályamunka szerzői jogi szempontból bármikor ellenőrizhető. A benevezett
pályamunkákat plágiumkereső szoftverrel vizsgáljuk meg. A szerzői jogokat bizonyítottan
sértő dolgozatokat az OTDT kizárja a nevező intézmény egyidejű értesítésével.
A szóbeli bemutatás idegen nyelven is történhet az idegen nyelvű tagozatokban, de a
szervezők fenntartják maguknak azt a jogot, hogy egy adott tagozat bemutatási nyelvét
meghatározzák.
A dolgozatok értékelési szempontjait a jelen Szekció felhívás 1. számú melléklete
tartalmazza.
Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek
a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia
Aranyérem elnyerésére. (Részletek a XXXII. OTDK Központi Felhívásának 5. számú
mellékletében)
Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!
Budapest, 2014. február 28.

Dr. Borsodi Csaba
Dr. J. Újváry Zsuzsanna
tszv. egyetemi docens
egyetemi docens
az OTDT Humán Tudományi Szakmai Bizottság a XXXII. OTDK Humán Tudományi Szekció
elnöke
ügyvezető elnöke
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Humán Tudományi Szekció felhívásának 1. számú melléklete
A dolgozatok értékelési szempontjai
_________________________________________________________________

I. Az írásbeli munka értékelése
 A téma eredetisége, újdonsága, fontossága

5 pont

 Mennyiben sikerült megvalósítani a célkitűzést?
A dolgozat új eredményei, a felvetett problémák újszerűsége

5 pont

 A téma szakirodalmának és a forrásainak ismerete, használata

5 pont

 A szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága5 pont
 A dolgozat szerkezete, okfejtése, logikája

5 pont

 A dolgozat kivitelezése, stílusa, nyelvhelyessége, helyesírása

5 pont

Összesen:

30 pont

II. A dolgozat bemutatásának értékelése
 Az előadó tárgyi tudása, felkészültsége

10 pont

 Az előadásmódja (időbeosztás, szemléltetés, előadókészség stb.)10 pont
 A lektori véleményekre adott válaszok, vitakészség
Összesen:

10 pont
30 pont

Az OTDK dolgozatra összesen 90 pont szerezhető (30–30 pont a két írásbeli bírálótól, további 30 pont
a szóbeli bemutatáson). Az országos konferenciára csak az a dolgozat bocsátható, amely a két
opponenstől összesen legalább 35 pontot kapott.
Amennyiben a két szakmai bíráló által adott pontszám között a különbség 13 pont vagy annál
nagyobb, harmadik bíráló felkérése szükséges. Ebben az esetben az írásbeli összpontszámot a két
egymáshoz közelebb eső pontszám összege adja.
A dolgozatok a témához kapcsolódó idegen nyelven is beadhatók.
A dolgozatok szóbeli bemutatásának időtartama 20 perc. A vita időtartama 10 perc.
*
Kívánatos, hogy a helyi konferenciák értékelése is ezen szempontok alapján történjen.
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