FELHÍVÁS
a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Humán Tudományi (bölcsész) Szekciójában való részvételre
__________________________________________________________________________________________________________

A rendezvény helyszíne:
Kodolányi János Főiskola
Cím:

8000 Székesfehérvár
Fürdő u. 1.
Telefon/Fax: 06 (22) 543-303
E-mail:
otdk@uranos.kodolanyi.hu
Honlap:
http://www.kodolanyi.hu/otdk
Ügyvezető elnök:

Hervainé dr. Szabó Gyöngyvér
tszv. főiskolai tanár,
tudományos főigazgató-helyettes
KJF Főigazgatói Hivatal
Tel.: 06 (22) 543-392
Fax: 06 (22) 543-421
E-mail: tudtit@mail.kodolanyi.hu

Ügyvezető titkár:

Dr. Vizi László Tamás
tszv. főiskolai tanár, főtitkár
KJF Társadalomtudományi Tanszék, Főtitkári Iroda
Tel.: 06 (22) 543-373
Fax: 06 (22) 543-301
E-mail: fotitkarsag@mail.kodolanyi.hu

Hallgatói képviselő: Somogyiné Farkas Adrienn
főiskolai hallgató
E-mail: sadrienn@mail.kodolanyi.hu
A rendezvény időpontja:
2007. április 2–4.
A XXVIII. OTDK Humán Tudományi Szekciójában való részvétel feltételeit az OTDT
központi (www.otdt.hu), valamint a Humán Tudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása
tartalmazza.
A másoddiplomás képzésben résztvevők közül a második szakjukat folyamatos jogviszony
keretében végzők mutathatják be dolgozataikat, melyeket e második szak keretében
készítettek.
Várjuk a határainkon túl élő magyar diákokat és tanárokat is.

Konferenciánkon az alábbi tagozatok megszervezését tervezzük:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magyar irodalom
Modern nyelvek irodalma
Irodalomelmélet
Összehasonlító irodalomtudomány
Nyelvtudomány
Történettudomány
Orientalisztika
Ókortudomány – klasszika filológia
Művészettörténet
Régészet
Néprajz

A beérkezett dolgozatok számának és arányának függvényében a tagozatokon belül
alszekciókat (önálló zsűri) alakítunk ki. Bármely tagozat és alszekció abban az esetben
szervezhető meg, ha a pályamunkáknak legalább 50%-a más-más intézményből érkezik.
Szükség szerint lehetséges interdiszciplináris alszekciók szervezése is.
A konferenciára történő jelentkezés végső határideje 2006. december 1. (postabélyegző
szerint). A nevezési díj dolgozatonként 5000,- Ft.
A résztvevő hallgatók és kísérő tanáraik további költségei:
a) étkezési költség, amely személyenként 5000,- Ft. Az étkezési költség tartalmazza
mindenki számára két reggeli, három ebéd és két vacsora költségeit, valamint a konferencián
felszolgált kávét és frissítőket.
b) szállásköltség (a szállásigényeket a jelentkezési lapokkal együtt kérjük leadni, a pontos
összegeket később tesszük elérhetővé).
A nevezési díj és az étkezési költség befizetése a konferencián való részvétel feltétele, az
összeget a jelentkezéssel egy időben kérjük átutalni a következő számlaszámra:
KHB 10402908-29028689-71310000
A megjegyzés rovatban tüntessék fel: OTDK konferencia költségei. A résztvevő hallgatók
nevezési díját, illetve a hallgatók és a kísérő tanárok étkezési, szállás- és utazási költséget a
küldő intézmény viseli.
Eljárási rend:
1. Az OTDT Titkárságára a megadott határidőig beküldendő az on-line nevezés; az
on-line nevezési lap kinyomtatott, a hallgató aláírásával ellátott 1 eredeti példánya;
a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalója nyomtatva 1 példányban (rezümé
max. 1 oldal, 1800 karakter); a küldő intézmény összesített jegyzéke az OTDK-ra
nevező hallgatókról a nyomtatványon szereplő adatok feltüntetésével; végzett
hallgatók esetében a témavezetővel közösen tett nyilatkozat a központi felhívásban
leírtak szerint.
Az OTDT címe: 1146. Budapest, Ajtósi Dürer sor 19–21.
2. A rendező intézményhez ugyancsak 2006. december 1-jéig beküldendő:
a. nevezési lap kettő másolati példánya,
b. a pályamunka három példányban: terjedelme maximum 40 oldal (oldalanként
max. 1800 karakter lehet, ebben a jegyzetek és a szakirodalom is benne

c.
d.
e.
f.

foglaltatnak) a mellékleteken kívül. A dolgozatra semmiféle azonosításra
alkalmas adat nem kerülhet, csak a dolgozat címe és jeligéje! A dolgozatok
mellé lezárt borítékban kérjük a jelige mellett a szerző nevét, küldő
intézményét, a dolgozat címét és a konzulens nevét. A boríték külső részén
csak a jelige szerepeljen. A dolgozat magyar vagy idegen nyelven adható be,
bekötve vagy egybefűzve, lehetőleg intézményenként összegyűjtve. A szóbeli
bemutatás idegen nyelven is történhet, de a szervezők fenntartják maguknak azt
a jogot, hogy egy adott szekció bemutatási nyelvét meghatározzák.
a pályamunka CD- vagy floppylemezen,
a pályamunkáról írt egyoldalas magyar nyelvű összefoglaló on-line küldendő
be a rendező intézmény honlapján található felület segítségével – ennek
szövege azonos az OTDT Titkárságára beküldött egy oldalas rezümével,
igazolás a nevezési díj és az étkezési költség befizetéséről,
a minden résztvevő által kitöltött – a Kodolányi János Főiskola honlapján
később közzétett – szállás- és programigénylő lap egy példányban, mert a
szolgáltatásokat a szervezők csak az igénylés alapján tudják biztosítani.

A végzett hallgatók jelentkezésének határideje 2006. október 2. Eddig kell az OTDT
Titkárságára és a rendező intézményhez beküldeni a végzett hallgatónak a nevezéshez
szükséges összes dokumentumot (köztük az OTDT Titkárságára beküldendő, a
témavezetővel közösen tett nyilatkozatot) az OTDT központi felhívásában leírtak és a fentebb
ismertetett eljárási rend szerint.
A határidő után feladott és az előzőekben előírt formai követelményeknek nem
megfelelő nevezések a versenyeljárásból kizárásra kerülnek. Ez ellen fellebbezésnek
nincs helye. Kizárjuk a konferenciáról az igazolhatóan plagizált dolgozatokat is.
A felhíváshoz mellékeljük:
a. a pályamunka összefoglalójával (rezümé) szemben támasztott elvárásokat,
b. a dolgozatok értékelési szempontjait.

Székesfehérvár, 2006. január 20.

Az OTDT Humán Tudományi Szakmai Bizottsága nevében:
Dr. Kabdebó Lóránt
egyetemi tanár
az OTDT Humán Tudományi
Szakmai Bizottság elnöke

Hervainé dr. Szabó Gyöngyvér
tszv. főiskolai tanár,
tudományos főigazgató-helyettes
az OTDK Humán Tudományi Szekció
ügyvezető elnöke

Humán Tudományi Szekció felhívásának 1. sz. melléklete
A diákköri dolgozatok összefoglalójával (rezümé)
szemben támasztott elvárások
_____________________________________________________________________________________

A dolgozat címe:
A szerző(k) neve:
A szerző(k) szakja, évfolyama:
Az intézmény neve:
A témavezetők 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 méretű
oldalt. A szöveg folyamatos legyen, 1,5-es sortávolsággal, három centiméteres margóval,
Times New Roman CE típusú, 12-es betűvel (Word 6.0). A szöveg tagolása új sorkezdéssel
oldható meg. Kérjük a terjedelmi határok legszigorúbb megtartását!
A rezümét nyomdakész állapotban lézerprinterrel kinyomtatva két példányban, valamint
lemezen kell megküldeni, mivel azt változtatás nélkül jelentetjük meg. (Az egyes intézmények
dolgozataik összefoglalóit egységes szerkezetben egyetlen, közös lemezen kell elküldjék a
rendező intézménynek.)

Humán Tudományi Szekció felhívásának 2. sz. melléklete
A dolgozatok értékelési szempontjai
_______________________________________________________________

I. Az írásbeli munka értékelése
• A téma eredetisége, újdonsága

2 pont

• Mennyiben sikerült megvalósítani a célkitűzést.
A dolgozat új eredményei

6 pont

• A téma szakirodalmának és a forrásainak ismerete, használata

3 pont

• A dolgozat szerkezete, okfejtése, logikája

3 pont

• Stílus, helyesírás

1 pont

Összesen

15 pont

II. A dolgozat bemutatásának értékelése
• Az előadó tárgyi tudása, felkészültsége

5 pont

• Az előadásmódja (időbeosztás, szemléltetése, előadókészség, stb.)

5 pont

• A lektori véleményekre adott válaszok, vitakészség

5 pont

Összesen:

15 pont

Az OTDK dolgozatra összesen szerezhető 45 pont (15-15 pont a két írásbeli bírálótól, s 15
pont a szóbeli bemutatáson). Az országos konferenciára csak az a dolgozat bocsátható, amely
a két opponenstől összesen legalább 15 pontot kapott. Ha a két opponens által adott
pontszámok között 6 pontnál nagyobb eltérés van, a szakmai bizottság és a szervező
intézmény gondoskodik egy harmadik bíráló felkéréséről. A pontszámot ebben az esetben a
három bíráló által adott pontszám összegének harmadolásával állapítjuk meg. Az így kapott
pontszám duplázásával alakul ki a dolgozat írásbeli pontértéke (a kerekítés szabályai szerint).
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 15 perc és 5 percnyi magyar összefoglaló.
*
Kívánatos, hogy a helyi konferenciák értékelése is ezen szempontok alapján történjen.

