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Tisztelt TDT-Elnökök!
Tisztelt TDT-Titkárok!

Jelen hírlevelünkben a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia
központi felhívásáról tájékoztatjuk Önöket.
A XXX. Jubileumi OTDK központi felhívása
____________________________________________________________________________

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, Szendrı Péter 2009. november 10én, az OTDT ünnepi ülésén lezárta a XXIX. Országos Tudományos Diákköri
Konferenciát, és meghirdette a XXX. Jubileumi OTDK-t, amelynek központi felhívását
csatolva küldjük Önöknek.
A központi felhívás több helyen változott, a lényeges tartalmi módosításokat a
felhívásban kiemeltük (szürke háttérrel jelöltük), illetve ezekrıl hírlevelünkben
részletesen tájékoztatjuk Önöket. Kérjük, hogy a felhívást áttanulmányozni, és a kari
konferenciák dokumentumaira vonatkozó részt már a 2009-es tanév ıszi félévében
alkalmazni szíveskedjenek. A szükséges adatokat tartalmazó és megfelelı módon
megküldött jegyzıkönyvek nagyban segítik mind az Önök, mind a mi munkánkat.
Az on-line nevezési rendszerben a fejlesztéseket követıen csak azok nevezhetnek
majd, akiket a kari konferenciák jegyzıkönyvei alapján elızetesen berögzítettünk az
adatbázisba, így a korábbiaknál is lényegesebb a jegyzıkönyv, amely alapján ezt
megtehetjük. Annak érdekében, hogy minél jobban támogassuk az Önök munkáját,
levelünkhöz csatolva jegyzıkönyv-mintát küldünk, kérem, hogy a kari konferenciák
során lehetıség szerint ilyen formátumban rögzítsék az adatokat. Felhívnám figyelmüket,
hogy a dokumentumok megküldésének határideje egy hétrıl két hétre módosult,
kérjük, hogy ezt szigorúan tartsák be. Továbbra is várjuk a jegyzıkönyveket
elektronikusan és postai úton egyaránt.
További változások:
A felhívás elején olvashatják a XXX. Jubileumi OTDK ünnepélyességét hangsúlyozó
bekezdéseket, amelyeket Anderle Ádám, az OTDT Elnökségének tagja írt.
A részvételi feltételek között a 35 éves korhatár az OTDT döntése alapján változatlan
maradt (a szakmai bizottságok ennél alacsonyabb korhatárt is meghatározhatnak). A
felhívásban ugyanakkor szövegszerően megjelent a méltányosság lehetısége, így a 35.
életévüket betöltött hallgatók nevezésének befogadását – akik a saját intézményükben
megrendezett konferencián jogosultságot szereznek a XXX. Jubileumi OTDK-n való
részvételre – az OTDT elnöke kérelemre engedélyezheti.

A XXX. Jubileumi OTDK felhívása tartalmazza azt a kitételt, hogy az OTDK-ra
nevezett pályamunkának azonosnak kell lennie azzal a pályamunkával, amelyet a
hallgató az intézményi konferencián bemutatott.
A végzettekre vonatkozóan is változott a szabályozás, így a 2009-2010. évben végzettek
esetében csak az MA, MSc és osztatlan képzésben résztvevıknek kell a nevezés során
végzett nyilatkozatot csatolniuk, illetve a jövıben a témavezetıvel tett közös
nyilatkozat mellett az abszolutórium idıpontját igazoló hivatalos dokumentum másolatát
is
mellékelniük
kell.
Amennyiben
a
benevezett
pályamunka
a
szakdolgozattal/diplomamunkával azonos tárgyú, úgy a nevezési dokumentumokhoz
csatolni kell egy igazolást, amely tanusítja, hogy a szakdolgozatot/diplomamunkát az
intézményi/kari konferenciát követıen fogadták el.
A középiskolás versenyek köre, amelyeken jogosultságot lehet szerezni az OTDK-n való
részvételre, a szakmai bizottságok egyetértésével és javaslatával bıvült, így a jövıben a
TUDOK-on kívül az Országos Diákvegyész Napok, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium által meghirdetett Filozófia, valamint a Mozgóképkultúra és
médiaismeret versenyek, illetve az Országos Középiskolai Földtudományi
Diákkonferencia elsı helyezett és különdíjas diákjai kaphatnak részvételi lehetıséget.
A felhívás kiegészült egy nyelvi kitétellel, amely kimondja, hogy az OTDK nyelve a
magyar, és amennyiben indokolt, a szóbeli bemutatás során szükséges magyar nyelvő
összefoglaló (errıl a szakmai bizottságok döntenek majd).
Szintén fontos új elem a személyes bemutatásra vonatkozó rész, amely kimondja, hogy a
pályamunka nevezését és bírálatát követıen szükséges azt az OTDK-n személyesen
szóban is bemutatni.
A nevezés során megküldendı dokumentumok kiegészültek, szükséges lesz a
pályamunka és a rezümé feltöltése az OTDK on-line rendszerébe.
A nevezési díjat az OTDT nem változtatta meg, így a XXX. Jubileumi OTDK során is
5000 Ft/pályamunka összeget kell megküldeni a rendezı intézményeknek.
A rendezı intézményeket és az ügyvezetı elnökök személyét a felhívás már tartalmazza,
a konferenciák idıpontjait a szakmai bizottságok felhívásával együtt, a 2010-es év
elején véglegesítjük. Felhívjuk figyelmüket, hogy két szekciónak az érintett szakmai
bizottságok kérésére (természetesen ezzel együtt a szakmai bizottságok neve is módosul)
az OTDT megváltoztatta az elnevezését. A XXX. Jubileumi OTDK felhívásában már új
nevén szerepel a Pedagógiai, Pszichológiai, Közmővelıdési és Könyvtártudományi
Szekció, Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióként,
valamint a Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció, Tanulás – Tanítás
módszertani és Tudástechnológiai Szekcióként.
A felhívás további részeit aktualizáltuk, kérjük, hogy ezeket is tekintsék át.
Amennyiben a felhívással kapcsolatban bármilyen kérdésük van, kérjük, keressék
Titkárságunkat.
Az OTDT ünnepi ülésérıl következı hírlevelünkben számolunk be Önöknek.

Budapest, 2009. november 18.
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