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A XXVIII. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójában a sport és testnevelés
témakörében előadások megtartására, multimédiás anyagok és videofilmek bemutatására van
lehetőség.
A Testnevelés- és Sporttudományi Szekció Szakmai Bizottsága az alábbi témakörökben
hirdet indulási lehetőségeket és várja a hallgatók jelentkezését *:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

A testnevelés és a sport társadalomtudományi kérdései
Humánkineziológiai és sportbiológiai vizsgálatok
Óvodás és kisiskolás korú gyermekek testnevelésének kérdései
A testnevelés és sport tantárgypedagógiai kérdései
Gyógytestnevelés és mozgásterápia
Versenysport, élsport
Sportrekreáció, sportturizmus
PhD szekció**

*

A határon túli magyar hallgatók választott témájuknak megfelelően ugyancsak a fenti
témakörökben indulnak.
** A korábbi hagyományoknak megfelelően lehetőséget biztosítunk – külön alszekcióban,
versenyen kívül – a PhD-képzésben résztvevő hallgatók tudományos munkáinak
bemutatására.
Általános részvételi feltételek:
1. A konferencián való részvétel és a konferenciára történő nevezés általános feltételeit az
OTDT központi felhívása tartalmazza.
2. A konferencián való részvétel formai feltétele az igényelt dokumentációknak az központi
és a szekció felhívásában közzétett módon, legkésőbb 2006. december 01-ig történő
megküldése.
2.1. Az OTDT Titkárságára beküldendő:
– on-line nevezés
– az on-line nevezési lap kinyomtatott, a hallgató aláírásával ellátott 1 eredeti
példánya,
– a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalója 1 példányban (a szekció
felhívásában kért formában),
– a küldő intézmény összesített jegyzéke az OTDK-ra nevező hallgatókról a
nyomtatványon szereplő adatok feltüntetésével,
– továbbá végzett hallgató esetében témavezetőjével tett közös nyilatkozat a
fentebb leírtak, illetve a közzétett tájékoztató szerint.
2.2. A szekciót rendező intézményhez beküldendő:
– nevezési lap 1 másolati példánya,
– a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalója 1 példányban,
– a dolgozat vagy a tudományos munka más dokumentuma (alkotás stb.) 1
példányban.

2.3. A XXVIII. OTDK szekcióülésein csak az OTDT-hez és a szekciót rendező
intézményhez időben benyújtott és elfogadott, formailag megfelelő nevezés
alapján vehetnek részt a hallgatók. A nevezés elfogadásáról a küldő intézmény
TDK felelőse kap visszajelzést az OTDT központi felhívásában foglaltak szerint.
A rezüméket és a dolgozatokat ábra, táblázat esetleges fényképmellékletekkel, „stílus”
alkalmazása nélkül Microsoft Office programokkal szerkesztetten kell benyújtani. Az
anyagokat egyrészt nyomtatott formában (A/4-es méretben, a lapok egyik oldalára, kettes
sortávolsággal, 12-es betűnagysággal szerkesztve), másrészt lemezen, CD-n, ill. e-mail
címünkre csatolt dokumentumként is várja a Szerkesztő Bizottság. (A lemezen vagy a CD-n
(ill. csatolt fájlban) küldött anyag azonosításához szükséges információkról kérjük, ne
feledkezzenek meg!)
A leadott anyag terjedelme ne haladja meg a 10 oldalt, a mellékletek (ábrák, táblázatok) pedig
a további 5 oldalt.
A táblázatokat és ábrákat a szövegtől elkülönítetten készítsék el!
A dolgozatok és az előadások értékelése:
1. Témaválasztás időszerűsége
2. Irodalmi megalapozottság
3. Adekvát módszerválasztás (előnyben az önálló módszerválasztással és alkalmazással
írt munkák)
4. Adatfeldolgozás korszerűsége
5. Eredmények, konklúziók és a kérdésfeltevések összhangja
6. Képi illusztrációk, formai megjelentetés
7. Előadás esetén az előadásmód eleganciája
1–6. pont: Mind az írásos, mind az előadás anyagra egyaránt vonatkozhat.
7. pont: Csak az előadott anyagra vonatkozik.
További információk:
1. A nevezési díj összege: 5000 Ft/dolgozat, melyet a rendező intézménynek kell
megküldeni. Az intézményeket 2006. szeptember végéig tájékoztatják a rendezők a
fizetés feltételeiről.
2. Hallgatói, illetve oktatói részvételi díj összege később kerül megállapításra.
3. Az előadások időtartama 10 perc.
4. A határidők be nem tartásából eredő hátrányokért a rendezők felelősséget nem
vállalnak.
5. Az útiköltséget mind a hallgatók, mind az oktatók esetében a küldő intézmény fedezi.
6. Az ellátási igényekre – mikor, kinek, milyen szállás, étkezés, programok, fizetési
feltételek, stb. – rákérdező, a részvételhez szükséges jelentkezési lapot későbbi
időpontban küldik meg a rendezők az érintett intézmények TDT elnökeinek, TDK
felelőseinek.

Az OTDK lebonyolításával kapcsolatos szekció tájékoztatót 2006. december 15-ig kapják
meg az intézményeknek.
Valamennyi intézménynek és leendő TDK-s hallgatónak sikeres munkát, eredményes
felkészülést kívánunk!
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