FELHÍVÁS
a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Humán Tudományi (bölcsész) Szekciójában való részvételre
_________________________________________________________________________________________________________________

A rendezvény helyszíne:
Eszterházy Károly Fıiskola
Bölcsészettudományi Kar
Cím:

3300 Eger
Eszterházy tér 1.
Telefon/Fax: 06 (36) 523-405
Fax
06 (36) 523-457
E-mail:
humanotdk@ektf.hu
Honlap:
http://humanotdk.ektf.hu

Ügyvezetı elnök:

Dr. Kozári József
fıiskolai docens
Telefon: 06 (36) 520-400/2030
E-mail: kozari@ektf.hu

Ügyvezetı titkár:

Dr. Reichmann Angelika
fıiskolai docens
Telefon: 06 (36) 520-400/3032
E mail: reichmanna@gmail.com

Hallgatói képviselı: Csák József
fıiskolai hallgató
Telefon: 06 (20) 256-0273, 06 (30) 768-5198
E-mail: csak.jozsef@hok.ektf.hu

A rendezvény idıpontja:
2011. április 18-20.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Humán Tudományi (bölcsész) Szakmai
Bizottsága 2011. április 18-20-án Egerben rendezi meg a XXX. Jubileumi OTDK Humán
Tudományi Szekcióját. A rendezı intézmény az Eszterházy Károly Fıiskola
Bölcsészettudományi Kara. A konferencia felelıse a Humán Tudományi Szekció ügyvezetı
elnökeként Dr. Kozári József fıiskolai docens, ügyvezetı titkára Dr. Reichmann Angelika
fıiskolai docens, hallgatói képviselıje Csák József. A konferencia az intézményi diákköri
felolvasó ülések legjobb, ott a zsőri által a XXX. Jubileumi OTDK-ra javasolt dolgozatainak
bemutatására és értékelésére szolgál.
A konferencián az egyetemek és fıiskolák – a pályamunka témaköréhez kapcsolódó –
egységes, osztatlan egyetemi, fıiskolai és a BA, MA, képzésében – nappali, levelezı,

távoktatási, esti oktatási formában – részt vevı hallgatói, valamint a 2009-2011. években
végzettek vehetnek részt, amennyiben megfelelnek a XXX. OTDK központi és a szekció
felhívásban foglalt valamennyi feltételnek.
Várjuk a határainkon túl élı magyar diákokat és tanárokat is. A nevezés feltétele olyan
diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunka, amely a graduális képzési idı alatt
önképzési céllal készült, és az abszolutóriumot megelızıen bemutatták, minısítették,
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 készítıje az intézményi
konferencián jogosultságot szerzett az OTDK-n történı részvételre.
A másoddiplomás alapképzésben résztvevık közül a második szakjukat folyamatos
jogviszony keretében végzık mutathatják be dolgozataikat – melyeket e szak keretében
készítettek.
A dolgozatok terjedelme minimum 20 – maximum 40 oldal (oldalanként max. 1800 karakter
lehet (ebben a jegyzetek és a szakirodalom is benne foglaltatnak) a mellékleteken kívül. A
dolgozat magyar vagy idegen nyelven adandó be, bekötve vagy egybefőzve. A szóbeli
bemutatás idegen nyelven is történhet az idegen nyelvő tagozatokban, de a szervezık
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
Mővészettörténet
Régészet
Néprajz

A beérkezett dolgozatok számának és arányának függvényében a tagozatok tovább bonthatók
(önálló zsőrik). Bármely tagozat abban az esetben szervezhetı, ha a pályamunkáknak legalább
a fele más-más intézménybıl érkezik. Szükség szerint lehetséges interdiszciplináris tagozatok
szervezése is.
A konferenciára történı jelentkezés végsı határideje 2010. december 6. (hétfı)
(postabélyegzı szerint).
A nevezési díj dolgozatonként 5 000,- Ft.
A határidı után érkezı és az országos és a szekció felhívásban szereplı követelményeknek
nem megfelelı nevezések nem fogadhatók el.
A részvételi díj késıbb kerül megállapításra, errıl a résztvevı intézményeket levélben és a
szekció honlapján értesítjük.

A jelentkezés módja:
Az OTDT Titkárságára beküldendı:
A beküldés végsı határideje 2010. december 6. (hétfı, postabélyegzı szerint, ajánlott
küldeményként)
–
–
–
–
–
–

a nevezés on-line regisztrációja;
az on-line regisztráció (nevezési lap) nyomtatott változata, a hallgató aláírásával ellátott 1
eredeti példánya;
a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalója 1 példányban a szekció felhívásában kért
formában;
a bemutatásra szánt pályamunka és az 1 oldalas összefoglaló elektronikus feltöltése az
OTDT rendszerébe;
a küldı intézmény összesített jegyzéke az OTDK-ra nevezett hallgatókról;
osztatlan, MA képzésben végzettek esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos
dokumentum másolata, valamint a témavezetıvel tett közös nyilatkozat az OTDT
honlapján a XXX. OTDK központi felhívásban közzétett tájékoztató szerint.
Az OTDT Titkárságának címe: 1051 Budapest, Dorottya u. 8.
http://www.otdt.hu; http://www.otdk.hu

A szekciót rendezı intézményhez beküldendı:
Beküldés végsı határideje 2010. december 6. (hétfı, postabélyegzı szerint, ajánlott
küldeményként)
–
–
–
–
–

az aláírt nevezési lap 1 másolati példánya;
a pályamunka 3 példányban és CD-n (a dolgozaton név nem szerepelhet, csak jelige);
a pályamunkáról írt egyoldalas magyar nyelvő összefoglaló 2 példányban és on-line
formában;
a nevezési díj számlakérı lapjának másolata
a küldı intézmény összesített jegyzéke az OTDK-ra nevezett hallgatókról.

A felhíváshoz mellékeljük:
1. számú melléklet: A pályamunka összefoglalójával (rezümé) szemben támasztott elvárások
2. számú melléklet: A dolgozatok értékelési szempontjai

Budapest, 2010. február 19.
Az OTDT Humán Tudományi Szakmai Bizottsága nevében:

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

Dr. Kozári József
fıiskolai docens
az OTDK Humán Tudományi Szekció
ügyvezetı elnöke

Humán Tudományi Szekció felhívásának
1. sz. melléklete

A diákköri dolgozatok összefoglalójával (rezümé)
szemben támasztott elvárások
__________________________________________________________________________________________

A dolgozat címe:
A szerzı(k) neve:
A szerzı(k) szakja, évfolyama:
Az intézmény neve:
A témavezetık neve, beosztása, intézményük neve:
A rezümé tartalmazza a kutatás céljának, módszereinek, eredményeinek és a levonható
következtetéseknek a rövid kivonatát.
A rezümé tartalmi részének terjedelme nem haladhatja meg a 25 sort, illetve egy A/4 mérető
oldalt. A szöveg folyamatos legyen, 1,5-es sortávolsággal, három centiméteres margóval,
Times New Roman CE típusú, 12 pontos betővel (Office 97 doc formátumban). A szöveg
tagolása új sorkezdéssel oldható meg. Kérjük a terjedelmi határok legszigorúbb megtartását!
A rezümét nyomdakész állapotban lézerprinterrel kinyomtatva két példányban, valamint fel
kell tölteni a rendezık által megadott honlapra, mivel azt változtatás nélkül jelentetjük meg.

Humán Tudományi Szekció felhívásának
2. sz. melléklete

A dolgozatok értékelési szempontjai
_________________________________________________________________

I. Az írásbeli munka értékelése
• A téma eredetisége, újdonsága, fontossága
• Mennyiben sikerült megvalósítani a célkitőzést.
A dolgozat új eredményei, a felvetett problémák újszerősége
• A téma szakirodalmának és a forrásainak ismerete, használata
• A szerzı önálló gondolatainak, következtetéseinek meglapozottsága
• A dolgozat szerkezete, okfejtése, logikája
• A dolgozat kivitelezése, stílusa, nyelvhelyessége, helyesírása
Összesen

5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
30 pont

II. A dolgozat bemutatásának értékelése
• Az elıadó tárgyi tudása, felkészültsége
• Az elıadásmódja (idıbeosztás, szemléltetése, elıadókészség stb.)
• A lektori véleményekre adott válaszok, vitakészség
Összesen:

10 pont
10 pont
10 pont
30 pont

Az OTDK dolgozatra összesen szerezhetı 90 pont (30-30 pont a két írásbeli bírálótól, s 30
pont a szóbeli bemutatáson). Az országos konferenciára csak az a dolgozat bocsátható, amely
a két opponenstıl összesen legalább 35 pontot kapott.
Amennyiben a két szakmai bíráló által adott pontszám között a különbség 15 pont, vagy annál
nagyobb, harmadik bíráló felkérése szükséges.
A dolgozatok a témához kapcsolódó idegen nyelven is beadhatók.
A dolgozatok szóbeli bemutatásának idıtartama 20 perc. A vita idıtartama 10 perc.
Idegen nyelven történı szóbeli bemutatás esetén az elıadás felosztása:
• 15 perc idegen nyelvő elıadás
• 5 percnyi magyar összefoglaló.
*
Kívánatos, hogy a helyi konferenciák értékelése is ezen szempontok alapján történjen.

