Szakmai beszámoló a XXX. Jubileumi OTDK Humán
Szekciójának munkájáról
1. A konferencia időpontja és helyszíne
A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Szekciójának
megrendezésére 2011. április 18-20 között Egerben, az Eszterházy Károly Főiskolán került sor
.
A helyszinek:

2. Fontosabb adatok a konferenciáról
A konferenciára 551 dolgozatot neveztek (BME 1, DE 70, EKF 24, ELTE 138, ETDK 20,
FTDK 10, KDOSZ 4, KE 2, KJF 2, KRE 30, KTDK 2, KTIF 2, ME 25, NYME 6, PE 15,
PPKE 62, PTE 51, SZTE 87), közülük 549-et szabályosan. A több mint ezer írásbeli bírálat
507 pályamunkát ítélt bemutatásra alkalmasnak, melyek közül 482 bemutatásra is került.
A 46 tagozatban 45 első, 61 második, és 48 harmadik, azaz összesen 154 helyezés született.
(BBTE 7, DE 18, EKF 7, ELTE 57, KJF 1, KRE 5,ME 2, PE 2, PPKE 16, PTE 13, SZTE 26)

1. helyezettek: BBTE 2, DE 5, EKF 2, ELTE 19, KRE 1, ME 2, PPKE 5,PTE 4, SZTE 5
2. helyezettek: DE 8, EKF 3, ELTE 23, KJF 1, KRE 1, PE 1, PPKE 7, PTE 6, SZTE 11
3. helyezettek: BBTE 5, DE 5, EKF 2, ELTE 15, KRE 3, PE 1, PPKE 4,PTE 3, SZTE 10
A helyezések mellett 19 különdíj odaítélésére is sor került:
Különdíjak: 19; DE 2, EKF 2, ELTE 6, ME 1, NYME 1, PPKE 2, PTE 1, SZTE 4

Romsics Ignác akadémikus, és Gebei Sándor tanszékvezető átadják az Eszterházy Károly Főiskola Doktori
iskolájának különdíjait.

Kozári József Borsodi Csaba társaságában a díjkiosztó
ünnepségen. elismerő oklevelet ad át Tóth Lászlónak
(SZTE-BTK) Habis László, Eger Megyei Jogú Város
polgármestere Eger város fődíjának átadására készül

Kis Ádám, az Alkalmazott nyelvészet tagozat
elnöke a SZAK Kiadó képviseletében különdíjat
ad át a záróünnepségen.

3. A szakmai bizottságok tevékenységének rövid összefoglalása és értékelése
A konferencia szervezése a humán szakbizottság útmutatásai alapján történt. A dolgozatok
bírálatának szervezésekor kiemelt szempontként érvényesült, hogy a pályamunkákat a küldő
intézmény oktatói semmiképpen ne értékelhessék. A zsűrik összeállításánál a dolgozatok
témáinak figyelembe vétele mellett a másik fontos követelmény volt, hogy az elnökök
lehetőleg akadémiai doktori fokozattal rendelkezzenek. Az egyes tagozatok zsűriijeinek
személyi összetételét a humán szakbizottság részletesen megvitatta, és mindent megtett a
pártatlan bíráló bizottságok létrehozásáért. A szakbizottság tagjai személyesen is részt vettek
a zsűrik munkájában, és a konferencia során minden segítséget megadtak a szervezőknek.
4. A megnyitó és a záróülés résztvevői (közéleti és a tudományos élet szereplői)
A humántudományi szekció megnyitójára meghívtuk a közélet és a tudományos élet számos
jeles képviselőjét, a rendezvény azonban egybe esett az Alkotmány parlamenti
végszavazásával, így az invitációnak sokan nem tudtak eleget tenni. Ezt a problémát előre
látni, akkor amikor a konferencia időpontját a Szakmai Bizottság kijelölte, nem lehetett. A
Humán tudományi Szekció a hagyományoknak megfelelően mindig a húsvét előtti hét első
három napján rendezi meg a versenyeket. A konferencia megnyitóján a helyi közélet
szereplőin kívül a humán tudományok igen jeles képviselői, akadémikusok, akadémiai
doktorok jelentek meg. A megnyitó napján a helyi médiáknak a szervezők és a Szakmai
Bizottság elnöke is több interjút adott. Ez a konferencia záróünnepségén is megismétlődött,
értékelvén a három nap tanulságait.

A megnyitó ünnepség tudományos előadását Romsics Ignác akadémikus tartotta Mérlegen a
magyar XX. század címmel.
A rendezvényt meglátogatta Szendrő Péter, az OTDT elnöke, és Cziráki Szabina az ODTD
titkára
A záróünnepségen részt vett Habis László, Eger Megyei Jogú város polgármestere

Az ünnepélyes megnyitó elnöksége. Anderle Ádám az OTDT képviselője, Pap József az EKF FTDT elnöke,
Zimányi Árpád EKF Bölcsészettudományi Kar dékánhelyettese, Kozári József ügyvezető elnök, Borsodi
Csaba humán szakbizottság elnöke, Hauser Zoltán EKF rektor, Rázsi Botond Eger Megyei Jogú Város
alpolgármestere, Ponyi László Heves Megyei önkormányzat főosztályvezetője

5. A lebonyolítással kapcsolatos szervezési, módszertani tanulságok összefoglalása
A tapasztalatok között elsőként említésre méltó, hogy a hallgatók nem tartják be a
titkosítással kapcsolatos előírásokat, ezért minden beküldött dolgozatot laponként át kell
nézni. Nemcsak a nyomtatottat, hanem az elektronikus változatot is.
A bírálók, és a zsűrizésre jelentkezők listáját célszerű a konferencia megkezdése előtt
legalább egy évvel összeállítani, s feltüntetni, hogy az illető mely intézményekben folytat
oktató tevékenységet. Nehézséget okozott ugyanis, hogy az oktatók általában nem csak az
anyaintézményükben tevékenykednek, s. így kellő információ híján olyan eset is
előfordulhat, hogy a dolgozat bírálatára annak témavezetőjét kérik fel. A Humán szekcióban
van néhány olyan hagyományos tagozat(orientalisztika, szlavisztika, hispanisztika stb.) ,
amelyekben nehéz olyan bírálókat, zsűritagokat felkérni, akik nem ismernék egymást illetve
egymás hallgatóit. Az ilyen problematikus tagozatokra Egerben külön figyelmet
fordítottunk. Korábban előforduló problémák itt kizárhatók voltak.
A zsűrik összeállításánál célszerű tartalék zsűritagok felkérése, mert előfordul, hogy a
hallgató olyan zsűri elé kerül, melynek tagja a témavezetője. Ilyenkor az érintett kollégát
nem kérhetjük fel a konferencia munkájában való részvételre, vagy ideiglenesen
helyettesíteni kell. Mindemellett nem tudunk kiszűrni olyan eseteket, - mint az Egerben
előfordult - hogy a versenyző hallgató témavezetője a tagozat zsűri elnökének a férje volt
A konferencia során többen felvetették, hogy a szóbeli bemutatásnak nagyobb súllyal
kellene latba esni az értékelésnél.

Ugyancsak többen jelezték, hogy a titkosítás ellenére sem biztosítható maradéktalanul az
anonimitás, az írásbeli bírálatok pontszámai pedig döntően befolyásolják a végeredményt. A
felvetésnek helye van, de ez kivédhetetlen. pl. japán szakos képzés két intézményben folyik
Magyarországon, nem nehéz kitalálni honnan jöhetnek a hallgatók
A zsűrik jegyzőkönyveit minden esetben ellenőrizni kell számszakilag, mert előfordulnak
összeadási hibák. (Olyanok is, amelyek a helyezéseket módosíthatják!) Ez nagyon
időigényes, ezért kellő időt kell hagyni e feladatra a fő zsűri ülését megelőzően. Ezek az
apró hibák nem befolyásolták a konferencia hangulatát. A szervezők szerencsésen oldották
meg a felmerülő gondot.
Ugyancsak megkönnyítené a munkát, ha a fő zsűri ülésén, miután a helyezéseket
megállapították, a zsűri elnökök ott, a helyszínen aláírnák a helyezést igazoló okleveleket.

A jegyzőkönyvek ellenőrzése a fő zsűri ülésén

Reichmann Angelika ügyvezető titkár és Ballabás Dániel koordinátor a dolgozatok postázását végzi

A konferencia szervezőbizottságának vezetői a záróünnepség után

6. A konferencia rövid szakmai értékelése
A résztvevők egybehangzó véleménye szerint sikeres konferencia fejeződött be április 20án. Az írásbeli bírálatok során kritikus pontkülönbség, s így harmadik bíráló felkérése csak
néhány esetben fordult elő. A zsűrik a résztvevők megelégedésére és elismerése mellett
végezték munkájukat. Döntésük ellen felszólalás nem történt. A konferencia alatt az etikai
bizottság összehívására nem volt szükség, s az eredményhirdetés után is csak egy észrevétel
érkezett. A konferencia résztvevői elégedettek voltak a szervezők munkájával.
A Szakmai Bizottság Egerben megjelent tagjainak véleménye alapján az egri szervezők jó
munkát végeztek. A konferencia helyszínei egy igen jól megközelíthető, egymáshoz közeli
területen helyezkedtek el. Az szervezők az első nap estéjén kiváló fogadást adtak a
résztvevőknek. A Hotel Flóra termeiben lebonyolított program a hallgatók és az oktatók
közös egész estét betöltő találkozása volt, nagyon jó hangulatban. Külön említhető a
hatalmas jubileumi torta, amelyet meglepetésként szervíroztak a résztvevőknek. A
hallgatók számára a szervezők sok és színvonalas programot kínáltak szabadidejűk
kihasználására. Eger jó házigazdának bizonyult. A Szakmai Bizottság köszöni a
szervezőknek.
Az értékelésben külön szeretném kiemelni, hogy a Humán szekcióba nevezett dolgozatok
igen jelentős száma azt mutatja, hogy a szakterületen a többciklusú képzési rendszer
bevezetése nem rendítette meg a tudományos diákköri munkát. Az 1999-es konferencia után
ez volt a legnagyobb nevezési létszám. Az azonban sajnálatos fejlemény, hogy a házigazdák
kivételével a főiskolák igen kevés résztvevővel voltak jelen a konferencián. Örvendetes az
erdélyi hallgatók számának növekedése , ami nemcsak a részvételben, hanem az
eredményességben is megmutatkozott ( a BBTE 2 első, és 5 harmadik díjat nyert)

Borsodi Csaba a humántudományi szakbizottság elnöke értékeli és bezárja a konferenciát

7. A konferencia támogatóinak, fő szponzorainak megnevezése

A jubileumi torta a hétfő esti fogadáson

Köszönetet mondunk az alábbi szervezeteknek és intézményeknek, amiért
támogatásukkal lehetővé tették a XXX. Jubileumi Tudományos Diákköri Konferencia
Humántudományi Szekciójának sikeres lebonyolítását.
AETAS folyóirat
L.G. White - Interaktìv Művészeti
Alföld irodalmi, művészeti és kritikai
Világ Egyesület
folyóirat
Liget Műhely
Bookstation idegennyelvi könyvesbolt
Magyar Néprajzi Társaság
és antikvárium
Magyar Nyelv folyóirat
Corvina Kiadó
Magyar Történelmi Társulat
Dobó István Vármúzeum
Magyar Történelmi Társulat
Eger Megyei Jogú Város
Magyar Tudományos Akadémia
EKF Anglisztika Tanszék
MTA Nyelvtudományi Intézet
EKF Történelemtudományi Doktori
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Iskola
Oktatásért Közalapítvány
Országos Tudományos Diákköri Tanács
Eszterházy Károly Főiskola
Osiris Kiadó
Európa Könyvkiadó
Pro Scientia Aranyérmesek Társasága
Fiatal Írók Szövetsége
Ráció Kiadó
Gesellschaft ungarischer Germanisten
RUBICON folyóirat
Heves Megyei Önkormányzat
SZAK Kiadó
Hotel Eger
Századvég Alapítvány
Hunguest Hotel Flóra
SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola
Irodalomtörténet folyóirat
Új Magyarország Fejlesztési Terv
Kalligram Kiadó
TÁMOP 4.2.3.
Kossuth Kiadó
Kráter Műhely Egyesület

Zimányi Árpád EKF dékánhelyettes átadja a stafétát Csűry István DE Bölcsászettudományi
KarTudományos és külső kapcsolatok dékánhelyettesének

Borsodi Csaba
a humántudományi
szakbizottság
elnöke

Kozári József
a konferencia
ügyvezető
elnöke

