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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Humán Tudományi Szakmai Bizottsága 2013.
április 3–5. között Debrecenben rendezi meg XXXI. Országos Konferenciáját. A rendező
intézmény a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara. A konferencia felelőse a Humán
Tudományi Szekció ügyvezető elnökeként dr. habil. Pete László tanszékvezető egyetemi
docens, ügyvezető titkára dr. Forisek Péter tanszékvezető egyetemi docens, hallgatói
képviselői Csiszár Imre és Török Gergő. A konferencia az intézményi diákköri
konferenciák legjobb, ott a zsűri által a XXXI. OTDK-ra javasolt dolgozatainak bemutatására
és értékelésére szolgál.

A konferencián való részvételre az egyetemek és főiskolák – a pályamunka témaköréhez
kapcsolódó – osztatlan egyetemi, főiskolai és a BA, MA képzésében – nappali, levelező,
távoktatási, esti oktatási formában – részt vevő hallgatói pályázhatnak, amennyiben
megfelelnek a központi és a szekciófelhívásban foglalt valamennyi feltételnek. A XXXI.
OTDK-ra a 2010–2011. tanév II. félévében, a 2011–2012. tanév I. és II. félévében,
valamint a 2012–2013. tanév I. félévében lehet jogosultságot szerezni. Várjuk a
határainkon túl élő magyar hallgatókat és tanárokat is.
A nevezés tartalmi feltétele olyan diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunka,
amely a graduális képzési idő alatt önképzési céllal készült, és az abszolutóriumot
megelőzően bemutatták, minősítették szakterületi, kari, intézményi vagy más intézményközi
tudományos diákköri fórumon, és ott az országos konferenciára javasolták. Az országos
konferenciára benyújtott munkának azonosnak kell lennie azzal a pályamunkával, amellyel a
pályamunka készítője az intézményi konferencián jogosultságot szerzett az OTDK-n történő
részvételre.
A másoddiplomás alapképzésben résztvevők közül a második szakjukat folyamatos
jogviszony keretében végzők mutathatják be dolgozataikat, amelyeket e szak keretében
készítettek.
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, bekötve vagy egybefűzve. 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.
Konferenciánkon az alábbi tagozatok megszervezését tervezzük:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magyar irodalom
Modern nyelvek irodalma
Irodalomelmélet
Összehasonlító irodalomtudomány
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 pályamunkáknak legalább
a fele más-más intézményből érkezik. Szükség szerint lehetséges interdiszciplináris tagozatok
szervezése is.

A XXXI. OTDK Humán Tudományi Szekciójának nevezési határideje a hallgatók
számára:
2013. január 9. (szerda)
A nevezési határidőig a hallgatóknak elektronikusan be kell nevezniük az OTDT online
rendszerében a központi felhívásban leírtak szerint. A hallgatóknak a pályamunkát és a
rezümét is fel kell tölteniük:
• Miután az OTDT Titkársága befogadja az intézményi TDK-konferencia jegyzőkönyvét az
OTDT online rendszerében, a hallgatók az e-mail címükre kapnak tájékoztatást az
intézményi TDK-konferencián megtett javaslatról. Az e-mail kézbesítésétől számított 30
napon belül fel kell tölteniük az intézményi TDK-konferencián bemutatott, és ott a XXXI.
OTDK-ra javasolt pályamunkájukat PDF formátumban az OTDT online rendszerébe (a
XXXI. OTDK nevezési időpontjai előtt 30 napon belül megrendezett intézményi TDKkonferenciákon jogosultságot szerző hallgatóknak legkésőbb a nevezés időpontjáig). 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 hallgatóknak szövegdobozba kell feltölteniük a magyar és angol nyelvű rezümét
(amennyiben a pályamunka nyelve ezektől eltér, akkor magyarul és a pályamunka
nyelvén). A feltöltendő rezümé mintáját a formai kritériumokkal a központi felhívás 2. sz.
melléklete tartalmazza.
A hallgatóknak a nevezés véglegesítése után az alábbi dokumentumokat szükséges
átadniuk az intézményi/kari TDT-elnöknek:
• nevezési lap 2 példányban, eredeti aláírással ellátva;
• pályamunka a szekció felhívásában leírt formában;
• MA és osztatlan képzésben végzett hallgató esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos
dokumentum másolata, valamint az OTDT online rendszeréből nyomtatott, a
témavezetővel tett közös nyilatkozat a központi felhívásban leírtak szerint.
Az intézményi és kari TDT-elnökök által összegyűjtött dokumentumok megküldésére
vonatkozó határidő (postabélyegző dátuma):
2013. január 14. (hétfő)
Az intézményi és kari TDT-elnökök által az OTDT Titkárságára (Oktatáskutató és
Fejlesztő Intézet, OTDT Titkárság 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) megküldendő
dokumentumok:
• nevezési lap 1 példánya a hallgató eredeti aláírásával ellátva;
• az OTDT rendszeréből letöltött, a TDT-elnök által aláírt összesítő jegyzék a felsőoktatási
intézményből a XXXI. OTDK-ra benevező hallgatókról;
• végzett hallgató esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum másolata,
valamint a témavezetővel tett közös nyilatkozat a központi felhívásban leírtak szerint.
Az intézményi és kari TDT-elnökök által a szekciót rendező intézménynek megküldendő
dokumentumok:
• nevezési lap 1 példánya a hallgató eredeti aláírásával ellátva;
• az OTDT online nevezési rendszeréből letöltött, a TDT-elnök által aláírt összesítő
jegyzék a felsőoktatási intézményből a szekcióba benevező hallgatókról;
• a pályamunka három példánya nyomtatva (bekötve, befűzve)

•

o A pályamunka három példányán a címoldal eltérő: két példányon csak a dolgozat
címe és a jelige szerepelhet (ezek kerülnek a bírálókhoz), egy példányon pedig a
szerző nevét, évfolyamát, szakját, a dolgozat címét, a küldő intézmény nevét,
továbbá a konzulens tanár nevét, tudományos fokozatát és beosztását kell
feltüntetni.
a nevezési díj számlakérő lapjának másolata.

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 az országos és a szekciófelhívásban
követelményeknek nem megfelelő nevezések nem fogadhatók el.

szereplő

A nevezési díj dolgozatonként 5 000,- Ft.
A részvételi díjat később állapítjuk meg, erről a részt vevő intézményeket a szekció
honlapján értesítjük.

A felhíváshoz mellékeljük a dolgozatok értékelési szempontjait.

Budapest, 2012. január 20.
Az OTDT Humán Tudományi Szakmai Bizottsága nevében:

dr. habil Borsodi Csaba
tszv. egyetemi docens
az OTDT Humán Tudományi
Szakmai Bizottság elnöke

dr. habil. Pete László
tszv. egyetemi docens
az OTDK Humán Tudományi
Szekció ügyvezető elnöke

Humán Tudományi Szekció felhívásának 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 megalapozottsága 5 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

10 pont

Összesen:

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.
Idegen nyelven történő szóbeli bemutatás esetén az előadás felosztása: 15 perc idegen nyelvű
előadás és 5 percnyi magyar összefoglaló.

*
Kívánatos, hogy a helyi konferenciák értékelése is ezen szempontok alapján történjen.

