FELHÍVÁS
a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Biológia Szekciójában való részvételre
__________________________________________________________________________________________________

A rendezvény helyszíne:
Debreceni Egyetem
Természettudományi Kar
Cím:
Postacím:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Honlap:

4010 Debrecen
Egyetem tér 1.
4010 Debrecen, Pf. 14
06 (52) 512-900 /62633 (Növénytani Tanszék)
06 (52) 512-943
biolotdk@puma.unideb.hu
http://ttk.unideb.hu/tdk/biolotdk2007/index.htm

Ügyvezető elnök:

Dr. Mészáros Ilona
egyetemi docens
DE TTK Növénytani Tanszék
Tel.: 06 (52) 512-900/62633
E-mail: immeszaros@tigris.klte.hu

Ügyvezető titkár:

Dr. Vasas Gábor
egyetemi adjunktus
DE TTK Növénytani Tanszék
Tel.: 06 (52) 512-900 /62632
E-mail: vasasg@tigris.klte.hu

Hallgatói képviselő: Sramkó Gábor
PhD-hallgató
DE TTK Növénytani Tanszék
Tel.:06 (52) 512-900 /62655
E-mail: sramkog@puma.unideb.hu
A rendezvény időpontja:
2007. április 4–6.
A XXVIII. OTDK Biológia Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit az OTDT
központi (www.otdt.hu), valamint a Biológia Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza.
A részvétel feltételei:
A Biológia Szekció programjában a biológiai és a vele rokon tudományokhoz tartozó, önálló
kutatómunkán alapuló, tudományos igényű pályamunkák mutathatók be.
A konferencián azok az egyetemi, főiskolai hallgatók vehetnek részt (a határainkon túl élő
magyar hallgatók is), akik formailag megfelelő nevezési dokumentációt nyújtanak be a
megadott határidőig az OTDT Titkárságára, valamint a szekciót rendező intézményhez, és
ennek alapján nevezésük az OTDT központi és szekció felhívásában foglaltak szerint
jóváhagyásra, elfogadásra került. Korábbi OTDK-n bemutatott dolgozattal nem lehet indulni.

A Biológia Szekció junior résztvevőket (TUDOK első helyezettek és különdíjasokat) is fogad,
az OTDT általános felhívásának megfelelően.
Az OTDT Titkárságára beküldendő nevezési dokumentumokat az OTDT központi
felhívása tartalmazza (OTDT Titkárság címe: 1146. Budapest, Ajtósi Dürer sor 19–21.). A
beküldési határidő a 2007. január 5.
A központi felhívásban közzétett feltételeken túl (OTDT Titkárságára beküldendő
dokumentumok mellett), a helyi szervezőknek a DE TTK Növénytani Tanszék, 4010
Debrecen, Pf. 14 címre, szintén 2007. január 5.-ig a következő dokumentumokat kell
beküldeni:
– a dolgozat összefoglalója 3 kinyomtatott példányban és egy elektronikus változatban
(intézményenként összegyűjtve, a dolgozatokkal együtt),
– nevezési lap másolata,
– a küldő intézményi összesített jegyzékének másolata, az OTDK-ra nevezett
hallgatókról,
– a dolgozat 3 kinyomtatott példányban (intézményenként összegyűjtve).
A megadott határidőn túl (legkésőbbi postabélyegző 2007. január 5.) feladott, vagy központi
nevezési lappal nem regisztrált dolgozatok a konferencián nem szerepelhetnek. A hiányosan
beküldött nevezési anyag szintén kizáró ok, ezért kérjük gondosan ellenőrizzék beküldés előtt
az összeállítást! Ehhez segítségül egy ellenőrző lista a konferencia honlapján is található.
A Biológia Szekció javasolt tagozatai:
Növényszervezettan; Növényélettan és ökofiziológia; Növényökológia és vegetációkutatás;
Növénytaxonómia és -szisztematika; Florisztika és növényföldrajz;
Állatszervezettan és -fejlődéstan; Állatélettan; Neurobiológia; Humánbiológia;
Állatökológia; Faunisztika és állatföldrajz, Zootaxonómia és -szisztematika; Etológia és
viselkedésökológia;
Evolúcióbiológia és elméleti biológia; Természetvédelmi biológia; Hidrobiológia,
hidroökológia;
Biokémia; Mikrobiológia; Genetika; Immunológia; Molekuláris biológia; Sejtbiológia;
Biotechnológia; Bioinformatika
(A végleges beosztás a beérkezett dolgozatok tudományágak szerinti megoszlása alapján
alakul ki. A módszertani és oktatástechnikai tagozatot ezen a konferenciáén sem hirdetjük
meg, az ugyancsak Debrecenben megrendezendő Tantárgypedagógia és Oktatástechnológiai szekcióra való tekintettel.)
Az összefoglaló formája:
Az összefoglalót a rendezvény honlapján megadott formában kérjük elkészíteni.
A dolgozat címe; szerző vagy szerzők, évfolyam (illetve a végzés éve), szak; oktatási
intézmény neve (kar, tanszék); témavezető(k) / belső konzulens neve, beosztása; szöveg.
Az összefoglaló terjedelme ne haladja meg szóközökkel a 2500 karaktert. Táblázat vagy ábra
nem lehet benne, és a különleges karaktereket szimbólumként tartalmazza.

Az összefoglalót tartalmazó RTF fájl nevét a következők szerint kérjük kialakítani: szerző
(első szerző) nevének maximum első négy betűje, utána 1 - ha több szerző első négy betűje
azonos, akkor felmenő számozással kell egyedi fájlneveket kialakítani -, majd mindezt követi
az intézmény nevének rövidítése (például: nagy1szte.rtf, nagy2szte.rtf, nagy1de.rtf). Az
összefoglaló fájlokat e-mail segítségével, vagy egy 1,4-es lemezen is be lehet küldeni
intézményenként összesítve.
A dolgozatok formája:
A dolgozat terjedelme ne legyen bővebb 40–50 oldalnál. A három beküldendő példány fűzve
vagy kötve legyen, és fedőlapján szerepeljen: "XXVIII. OTDK Biológia Szekció", cím,
készítők neve, intézmény neve, (pl. Szegedi Tudományegyetem).
A dolgozat javasolt felépítése: Tartalomjegyzék, Bevezető, Célkitűzések, Anyagok és
módszerek, Eredmények és megvitatásuk, Irodalom, Köszönetnyilvánítás és Függelék, ha
szükséges. A dolgozatban szereplő ábrákat és táblázatokat számozni kell és a szövegben
ennek megfelelően kell hivatkozni rájuk. Az irodalmi hivatkozásokat a nemzetközi
tudományos folyóiratokban alkalmazott bármely forma szerint, de egységesen, kell a
szövegbe beilleszteni és az Irodalom részben felsorolni.
A dolgozatok írásbeli értékelése:
A beérkező dolgozatokat 2–2 szakértőnek küldjük ki értékelésre, tagozatonként. A helyi
szervezőbizottság indokolt esetben (pl. ha a két bírálat kirívóan ellentétes minősítést ad, vagy
összeférhetetlenség miatt) harmadik bírálót is felkérhet.
Az értékeléseket a dolgozat szerzője a konferencia előtt megkapja. Értékelési szempontok:
–
–
–
–
–
–
–

a téma elméleti és gyakorlati jelentősége,
a kutatás indokoltsága, a szakirodalom ismeretén alapuló cél megjelölése,
a vizsgálati módszerek megválasztása, kivitelezésük minősége,
új eredmények és dokumentáltságuk színvonala,
mennyire tűnik ki a dolgozatból a szerző(k) egyéni teljesítménye,
az eredmények értékelésének realitása, a következtetések helyessége,
a dolgozat szerkezete, felépítésének logikája, stílusa.

A fenti szempontok alapján a helyi szervezőbizottság egy értékelő lapot állít össze, emellett a
bíráló röviden, szövegesen is indokolja az adott pontszámokat. A dolgozatok maximálisan 30
pontot kaphatnak egy bírálótól. Az értékelésben jelezni kell a kiemelten jónak tartott munkát.
A dolgozatok bemutatása:
A dolgozatok bemutatása tagozatokban történik, 15 perces előadás keretében, melyet 5 perc
vita követ. Az előadásokat 3 főből álló zsűri értékeli. A zsűri elnöke a 15 perces előadási időt
szigorúan betartatja. Értékelési szempontok:
–
–
–
–

az előadó adott-e világos, átfogó képet a kutatás céljáról, jelentőségéről,
bemutatta-e kutatási módszereit, eredményeit, a levonható következtetéseket,
milyen szakmai biztonsággal rendelkezik az adott témakörben,
megfelelően dokumentálta-e mondanivalóját, helyesen alkalmazta-e a szemléltetési
lehetőségeket,

– előadása megfelelt-e az előadói követelményeknek: szerkesztés, szabatosság, világos
okfejtés, szakkifejezések használata, stb.
– mennyiben sikerült érdemben válaszolnia a bírálók kérdéseire és észrevételeire,
– a vitában tudta-e álláspontját megfelelően képviselni.
A három főből álló zsűri a dolgozat előadása alapján maximálisan 30 pontot adhat (10-10-10).
A helyezések megállapítására az írásbeli értékelések és a dolgozat bemutatása alapján kerül
sor.
Szervezési információk:
A konferencia nevezési díja: 5.000- Ft/dolgozat, melyet az OTDT minden szekcióra
vonatkozóan, egységesen határozott meg. A szállás és étkezési lehetőségeket és költségeket a
rendelkezésre álló támogatások ismeretében állapítjuk meg, és az intézményeket erről egy
későbbi időpontban értesítjük.
Minden aktuális információ megjelenik a konferencia szekció honlapján:
http://ttk.unideb.hu/tdk/biolotdk2007/index.htm
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