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A részvétel feltételei:
A konferencián az elméleti és klinikai orvostudomány, gyógyszerésztudomány, valamint a
főiskolai szakon művelt egészségtudomány, ápolás-, gyógyítás, prevenció és
környezetegészségügy tárgykörében végzett kutatómunka eredményei mutathatók be szóbeli
előadás formájában. Az OTDK Orvostudományi Szekciójába elsősorban azoknak a
hallgatóknak a jelentkezését várjuk, akik az orvoskarok, gyógyszerészkarok, egészségügyi
karok és egészségügyi főiskolai karok hallgatói. A konferencián csak azok az alapképzésben
jelenleg oktatott, illetve 2005/2006-os tanévben diplomázott hallgatók vehetnek részt, akik a
graduális képzési idő alatt készített, és az intézményi TDK konferenciákon minősített, de
országos konferencián még nem szerepelt tudományos munkával jelentkeznek.

A jelentkezés módja:
Az OTDK Orvostudományi Szekciójába a nevezés intézményenként csoportosan, az
intézményi TDK elnökökön keresztül történik, az OTDT általános felhívása szerint. Mivel a
szervezésre, rendezésre fordítható anyagi eszközök korlátozottak, jelentkezést csupán az
alábbi létszámoknak megfelelően tudunk elfogadni:
• a Debreceni, a Pécsi és a Szegedi Tudományegyetemekről
intézményenként 26 előadás;
• a Semmelweis Egyetemről 46 előadás nevezhető be;
• az érintett főiskolákról 5–5 fő.
A jelentkezés tartalmazza:
•
•
•
•

az OTDT honlapjáról letölthető www.otdt.hu on-line visszaküldött Nevezési lapot és
annak nyomtatott példányát aláírva;
a küldő intézmény összesített jegyzékét az OTDK-ra nevező hallgatókról;
az előadás összefoglalóját 1 nyomtatott példányban;
végzettek esetében a témavezetővel tett közös nyilatkozatát.

Az intézményi TDK elnökök a jelentkezéseket az Országos Tudományos Diákköri
Tanácsnak küldik meg (OTDT Titkársága: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19–21.). Az
idő rövidsége miatt, azonban egyidejűleg a Semmelweis Egyetemre, az ügyvezető titkár
címére is kérjük elküldeni az egész anyagot. (Mihály Katalin, Semmelweis Egyetem,
Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet 1444 Budapest, Pf.
260). Az előadások összefoglalójából a rendező intézményhez 2 nyomtatott példányt
kérünk és floppy lemezen vagy CD-n is elmentve megküldeni intézményenként
összegyűjtve.
A jelentkezések beérkezésének határideje 2007. február 28.
Témakörök:
Az előadások bejelentésekor az alábbi alszekciók közül lehet választani
1.
2.
3.
4.
5.

Élettan, kórélettan, farmakológia, mikrobiológia
Biokémia, bioinformatika, sejtbiológia, immunológia
molekuláris biológia, genetika, genomika, proteomika
Morfológia, patológia, képalkotó diagnosztika
Konzervatív klinikai orvostudomány (belgyógyászat, gyermekgyógyászat,
neurológia, stb.)
6. Operatív klinikai orvostudomány (sebészet, traumatológia, szemészet, stb.)
7. Preventív medicina (epidemiológia, szociális medicina, családorvoslás, stb.)
8. Gyógyszerésztudomány
9. Egészségtudományi főiskolai szekció I.
10. Egészségtudományi főiskolai szekció II.

Értékelés:
Az előadások értékelését a résztvevő intézmények által delegált szakzsűrik végzik. Az
értékelés az Orvostudományi Szekciók eddigi hagyományai és gyakorlata szerint történik. Az
értékelés szempontjairól és a szakzsűrik létszámáról az Orvostudományi Szakmai Bizottság és
a szekciót rendező intézmény dönt, amelyről minden résztvevőt időben értesít.
További információk:
A konferencia nyelve magyar. Az angol vagy német tagozatos hallgatók angolul adhatnak elő.
Az előadáskivonatok formai követelményeit az alábbiakban megadjuk.
Az előadások ideje 10 perc, amelyet 5 perc szakmai vita követ.
Az előadótermekben laptop és projektor (Power Point lehetőség) írásvetítő és diavetítő állnak
rendelkezésre. Az igényeket kérjük előre jelezni a Nevezési lap megadott pontjában.
Az Orvostudományi Szekcióval kapcsolatos információk a Semmelweis Egyetem TDK
Tanácsának honlapján www.tdk.sote.hu folyamatosan fognak megjelenni.
Az OTDT honlapjának címe: www.otdt.hu
Az összefoglalók elkészítésének formai követelményei
Az előadások összefoglalóit fotoprint megjelenítésre kész nyomtatott formában, 2 példányban
kérjük. A nyomtatott példányokat ne hajtsák össze. A formai követelményeknek nem
megfelelő összefoglalókat nem tudjuk elfogadni.
Méret: 110x160 mm, álló téglalap
Margók: A4-es papíron, felső 6.5 cm; alsó 7 cm; bal és jobb egyaránt 5–5 cm
Betűméret: 12 (Times New Roman)
Sortávolság: mindenütt normál (szimpla)
Szerzők neve, kar, évfolyam
Kutatóhely (Intézet, Klinika, Tanszék, stb.)
(Üres sor)
Az előadás címe
(Üres sor)
Az összefoglaló szövege
A szöveg végén, új sorban a témavezető neve
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