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tszv. egyetemi docens, tudományos dékánhelyettes
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Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet
Szabadbölcsészet Tanszék
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Helyettes hallgatói
képviselő:
Bognár Máté Barnabás
egyetemi hallgató, HÖK elnök
Bölcsészettudományi Kar
Telefon: 06 (1) 483-2862
Mobil: 06 (30) 219-1541
E-mail: bognar.mate@kre.hu
Ügyintéző:

Tóth Dóra
tudományos és pályázati referens
Bölcsészettudományi Kar
Dékáni Hivatal
Telefon: 06 (1) 483-2889
Mobil: 06 (30) 511-6583
E-mail: toth.dora@kre.hu; dekanhelyettesititkarsag.btk@kre.hu

I. Általános tudnivalók
(1) Az országos konferencia célja, hogy a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások tudományos
és művészeti eredményeinek bemutatási és értékelési fóruma legyen. Ezáltal is ösztönözze az
intézményi hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet. Támogassa és elismerje a
felsőoktatási diáktudományos tevékenység résztvevőit: a tehetséges hallgatókat, mestereiket,
konzulenseiket, valamint segítséget adjon a kutatómunkában a továbbhaladáshoz, illetve a
pályakezdéshez.
(2) A konferencia hivatalos nyelve a magyar, de angol nyelvű dolgozatok is benyújthatók.
(3) A pályamunkákat valamelyik tagozatba kell nevezni. A XXXII. OTDK Társadalomtudományi Szekciójában a következő tagozatok indítását tervezzük:













Esztétika
Filmtudomány
Filozófia
Kulturális és szociális antropológia
Média- és kommunikációtudomány
Művelődéstörténet és -elmélet
Nemzetközi tanulmányok
Politikatudomány
Szociális munka, szociálpolitika
Szociológia
Tudomány- és technikatörténet
Vallás- és hittudomány
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Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 5 dolgozat beérkezése, legalább 2
intézményből. A Szakmai Bizottság kéri a pályázókat, hogy a dolgozatokat a tudományterületnek
leginkább megfelelő tagozatba jelöljék a nevezéskor.
(4) A rendező intézmény és a Szakmai Bizottság fenntartja annak a jogát, hogy indokolt esetben
a) a Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú TDK-pályamunkákat az OTDK
tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa (az átirányított dolgozat
befogadásáról az illetékes Szakmai Bizottságok döntenek);
b) a Szekción belül a kért tagozati besorolást – a tagozati képviselők egyetértése nyomán –
megváltoztassa.
Az átirányítással, a tagozati besorolás módosításával szemben nincs helye fellebbezésnek.
II. A jelentkezés feltételei
(1) A pályamunka és annak valamennyi szerzője megfelel a XXXII. OTDK Központi
Felhívásában és annak 2. számú mellékletében megfogalmazott feltételeknek.
Kérjük, olvassa át figyelmesen a Központi Felhívást és annak 2. számú mellékletét!
(2) 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.
(3) A pályamunka anonim: nem tartalmaz olyan információt, amely lehetővé tenné akár a
szerző(k), akár a küldő intézmény, akár a konzulens azonosítását. Az anonimitás követelményét
megsértő dolgozat kizárásra kerülhet.
(4) A pályamunka szerzője (vagy szerzői) a nevezéssel együtt hozzájárul(nak) a dolgozat
nyilvánosságához. Titkosított dolgozat a Szekcióba nem nevezhető, a nevezett dolgozatokra
titkosítási kérelem nem érvényesíthető.
(5) A pályamunka megfelel a jelen felhívás 1. számú mellékletében szereplő formai
követelményeknek.
-3-

III. 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. számú 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.
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 két nyomtatott 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.) követő öt napon belül:
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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 Társadalomtudományi 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 Társadalomtudományi Szekcióba benevezett pályamunkákat és szerzőiket
tartalmazó, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összesítő jegyzék egy
példánya a TDT-elnök által aláírva.
 A benevezett pályamunkák két-két nyomtatott példánya.
A rendező intézmény postacíme:
Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészettudományi Kar
(XXXII. OTDK)
1461 Budapest, Pf. 75.
A határidő után beküldött, vagy a Szekció felhívásában meghatározott követelménytől eltérő
pályamunkákat nem áll módunkban fogadni.
A nevezés elfogadásáról az OTDT, a Szakmai Bizottság és a Szekciót rendező intézmény
közösen dönt, amelyről a hallgató az OTDT online rendszerén keresztül kap értesítést, amit a
küldő intézmény TDT-elnöke/felelőse is nyomon követhet.
Szervezési információk
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A konferencia nevezési díjának összege: 5.000.- forint/pályamunka, amelyet a rendező
intézmény részére kell a későbbiekben megadott módon elküldeni.
A konferencia részvételi díjának összege a rendező intézmény számításai alapján az OTDT
Társadalomtudományi Szakmai Bizottságának jóváhagyásával kerül kialakításra és elfogadásra.
A részvételi díj összegéről és az egyéb fontos tudnivalókról a rendező intézmény a későbbiekben
ad tájékoztatást.
IV. A pályamunka és az összefoglaló (rezümé) benyújtásának rendje
A pályamunkák és az összefoglalók (rezümék) formai követelményeit szekciónként a XXXII.
OTDK Központi Felhívásának 3. sz. melléklete foglalja össze.
A pályamunkát az OTDT online rendszerébe anonim módon kell feltölteni, a formai
követelményeket részletesen jelen felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.
A feltöltés mellett a nevezéssel a rendező intézménynek két példányt kell postai úton
megküldeni.
A pályamunka szerzői jogi szempontból bármikor ellenőrizhető. A szerzői jogi szempontból
történő vizsgálat plágiumkereső szoftverrel történik. A szerzői jogokat bizonyítottan sértő
dolgozatokat az OTDT kizárja a nevező intézmény egyidejű értesítésével.
V. A pályamunkák értékelése és bemutatása
(1) A pályamunkákat a Szakmai Bizottság által kijelölt két bíráló értékeli a jelen felhívás 2.
számú mellékletében szereplő bírálati szempontok segítségével. A Szakmai Bizottság arra
törekszik, hogy a bírálók felsőoktatási intézményekben vagy kutatóintézetekben alkalmazott,
tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók legyenek. (A professzor emeritusok /
emeriták is ilyen alkalmazottaknak számítanak). A bírálat anonim. A bírálat magyar nyelven
készül. A bírálatot az OTDT on-line rendszerében tekintheti meg a hallgató.
(2) Ha a két bírálat között legalább 15 pont az eltérés, akkor harmadik bíráló felkérésére kerül sor.
Az írásbeli bírálat végső pontszáma két bíráló esetén: a két pontszám számtani átlaga, három
bíráló esetén: a dolgozatra adott három bírálat számtani átlaga.
(3) A konferencián csak a legalább 30 pontot elért pályamunkákat lehet bemutatni. A
prezentációra legfeljebb 15 perc áll rendelkezésre, amit 10 perc vita követ. A prezentáció szövege
és a szóbeli előadás nyelve magyar. A prezentáció off-line, azaz internet elérés nélkül is
bemutatható.
(4) Az országos konferencián bemutatott pályamunkákat a jelen felhívás 2. számú mellékletében
szereplő szempontok szerint háromtagú zsűri értékeli. A zsűritagok felsőoktatási intézményekben
vagy kutatóintézetekben alkalmazott, tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók.
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(5) A pályamunka végleges pontszáma az írásbeli bírálat végső pontszámának (maximum 50
pont) és a zsűri által adott szóbeli pontszám (maximum 30 pont) összege (mindösszesen
maximum 80 pont).
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. Szántó Zoltán
intézetigazgató egyetemi tanár,
oktatási rektorhelyettes
az OTDT Társadalomtudományi
Szakmai Bizottságának elnöke

Dr. Bozsonyi Károly
intézetvezető egyetemi docens,
általános rektorhelyettes
a XXXII. OTDK Társadalomtudományi
Szekció ügyvezető elnöke
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A Társadalomtudományi Szekció felhívásának

1. számú melléklete:
A pályamunkákkal szemben támasztott formai követelmények
(1) Általános formai követelmények:
a) A margók mérete egységesen 2,5 cm.
b) A betűk mérete és típusa: 12-es méret, Times New Roman betűtípus.
c) A sortávolság: 1,5 sortáv.
d) Az irodalomjegyzékben, a táblázatokban és a mellékletekben 10-es betűméret és 1-es
sortáv is használható.
e) Az ábrákat és táblázatokat számozni kell, és a szövegben ennek megfelelően kell
hivatkozni rájuk.
f) A hivatkozások formátuma feleljen meg a szakmai sztenderdeknek (pl. Harvard-rendszer).
(2) A dolgozat egésze legfeljebb 60 oldalt tartalmazhat. Ebből a tartalmi – azaz a címlap, a
tartalomjegyzék, az irodalomjegyzék és a melléklet(ek) nélkül értendő – rész legalább 20,
legfeljebb 40 oldal. A nem tartalmi rész terjedelme legfeljebb 20 oldal.
(3) A dolgozat címlapján csak a dolgozat címe, a jelige és a dolgozat lezárásának dátuma
szerepelhet. A cím és a jelige kötelező. A jelige három betűből és három számból álljon (például:
ARE 851). A jelige legyen véletlenszerű (ne legyen a következő formátumú: AAA 111).
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A Társadalomtudományi Szekció felhívásának

2. számú melléklete:
A dolgozatok értékelési szempontjai
I. Az írásbeli munka értékelése
1. A vizsgált probléma elméleti és/vagy gyakorlati fontossága ................................ 5 pont
2. A feldolgozott irodalom, forrásanyag terjedelme ................................................. 5 pont
3. Az irodalom, forrásanyag feldolgozottsága .......................................................... 5 pont
4. A kialakított vizsgálati keret, az alkalmazott vizsgálati módszer helyessége ....... 5 pont
5. A dolgozat felépítése, a szerző érvelése, gondolatmenete .................................... 5 pont
6. A vizsgálat, elemzés kivitelezése .......................................................................... 5 pont
7. A probléma tárgyalásának, az irodalom, forrásanyag használatának módja ......... 5 pont
8. A szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága ................ 5 pont
9. Az elért eredmények, a felvetett problémák újszerűsége ...................................... 5 pont
10. A dolgozat kivitelezése, stílusa, külalakja ............................................................ 5 pont
Összesen: 50 pont

II. A dolgozat bemutatásának értékelése
1. Az előadó tárgyi tudása, felkészültsége, tájékozottsága ..................................... 10 pont
2. Az előadásmód .................................................................................................... 10 pont
(időbeosztás, szemléltetés, előadókészség, stílus stb.)
3. A bírálatokra adott válaszok, vitakészség ........................................................... 10 pont
Összesen: 30 pont
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