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A rendezvény idıpontja:
2011. április 14-16.

A XXX. Jubileumi OTDK Társadalomtudományi Szekciójában való részvétel és nevezés
feltételeit a XXX. OTDK központi felhívása és a Társadalomtudományi Szakmai Bizottság jelen
felhívása tartalmazza.

A részvétel formai feltételei:
Az OTDT Titkárságára (címe: 1051 Budapest, Dorottya u. 8.; www.otdt.hu; www.otdk.hu) kell
küldeni
• a nevezés on-line regisztrációját
• az on-line regisztráció (nevezési lap) nyomtatott, a hallgató aláírásával ellátott 1 eredeti
példányát;
• a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalóját 1 példányban (a mellékletben megadott
minta alapján);
• a bemutatásra szánt pályamunka és az 1 oldalas összefoglaló elektronikus feltöltése az
OTDT rendszerébe;
• a küldı intézmény összesített jegyzékét az OTDK-ra nevezett hallgatókról a
nyomtatványon szereplı adatok feltüntetésével;
• végzett hallgató esetében témavezetıjével tett közös nyilatkozatot a XXX. OTDK
központi felhívásában leírtak szerint.
A rendezı intézményhez (Zsigmond Király Fıiskola, Budapest 1300, Pf. 47) „OTDK 2011”
feltüntetésével kell elküldeni
• az aláírt nevezési lap 1 másolati példányát;
• a pályamunka csatolt rezümével ellátott 3 példányát, nyomtatva (bekötve, befőzve),
valamint elektronikus adathordozón (CD lemezen) és e-mail-ben (otdk@zskf.hu);

•
•
•
•

-

A pályamunka három példányán a címoldal eltérı: két példányon csak a dolgozat
címe és a jelige szerepelhet (ezek kerülnek a bíráló tanárokhoz), egy példányon
pedig a szerzı nevét, a dolgozat címét, a küldı intézmény nevét, továbbá a
konzulens tanár nevét, tudományos fokozatát és beosztását kell feltüntetni.

-

A pályamunka megfelelı példányaihoz csatolt összefoglaló (rezümé) két példányán
az összefoglaló szövegen túl csak a dolgozat címe és a jelige szerepelhet (ezek
kerülnek a bíráló tanárokhoz), egy példányon pedig a szerzı nevét, a dolgozat
címét, a küldı intézmény nevét, továbbá a konzulens tanár nevét, tudományos
fokozatát és beosztását kell feltüntetni.

összesítve valamennyi rezümét elektronikus adathordozón (CD lemezen);
a szállást és ellátást igénylık névsorát;
a nevezési díj befizetési csekkjérıl vagy az átutalási bizonylatról készült másolatot;
a küldı intézmény összesített jegyzékét az OTDK-ra nevezett hallgatókról a
nyomtatványon szereplı adatok feltüntetésével.
Határidı: 2011. január 10. (legkésıbb 2011. január 10-i postabélyegzıvel)

A nevezés elfogadásáról a XXX. OTDK központi felhívás szerint történik a visszaigazolás.
A konferencián részt vevı hallgatók és kísérı tanárok részvételi díja, utazási-, szállás- és étkezési
költsége a küldı intézményt terheli. A részvételi díj összegérıl, befizetésének módjáról és
határidejérıl a késıbbiekben adunk tájékoztatást. A zsőri összes költségét a rendezı intézmény
állja.

A konferencia nevezési díjának összege 5000 Ft/dolgozat, melyet a rendezı intézményhez kell
elküldeni a nevezések beküldésének határidejével azonos idıpontban.
A dolgozatok magyar, angol és német nyelven nyújthatók be. A konferencia nyelve magyar.
Az OTDK Társadalomtudományi Szekciójában a következı tagozatok indítását tervezzük:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esztétika
Filmtudomány
Filozófia
Kulturális és szociális antropológia
Média- és kommunikációtudomány
Mővelıdéstörténet és -elmélet
Nemzetközi tanulmányok
Politikatudomány
Szociális munka, szociálpolitika
Szociológia
Tudomány- és technikatörténet
Vallás- és hittudomány

A szekció felhívása a XXX. OTDK központi felhívásával együtt tartalmazza mindazon
dokumentumokat, amelyek a konferencián való részvételhez szükségesek.
A felhíváshoz két melléklet tartozik:
1. A rezümé formai követelményei
2. A dolgozatok értékelési szempontjai
A nevezéssel kapcsolatos egyéb tudnivalókat és dokumentumokat a XXX. OTDK központi
felhívása tartalmazza, amely megtekinthetı az OTDT honlapján (http://www.otdt.hu ill.
http://www.otdk.hu).
A Zsigmond Király Fıiskola saját honlapján (http://otdk.zskf.hu) közli a konferencia
szervezésére vonatkozó részletes információkat.

Budapest, 2010. február 19.

Dr. Feleky Gábor
tanszékvezetı egyetemi docens
az OTDT Társadalomtudományi
Szakmai Bizottságának elnöke

Dr. Kabai Imre
fıiskolai tanár, kutatási igazgató
az OTDK Társadalomtudományi
Szekció ügyvezetı elnöke

Társadalomtudományi Szekció felhívásának
1. sz. melléklete

A diákköri dolgozatok
összefoglalójával (rezümé) szemben támasztott elvárások

A dolgozat címe:
A szerzı(k) neve:
A szerzı(k) szakja, évfolyama:
Az intézmény neve:
A témavezetı neve, beosztása:
A rezümé tartalmazza a kutatás céljának, módszerének, eredményeinek és a levonható
következtetéseknek a rövid kivonatát. Terjedelme ne haladja meg a 25 sort, illetve egy A/4
mérető oldalt. A szöveg folyamatos legyen, 1,5-es sortávolsággal, három-három-három-három
centiméteres margóval, Times New Roman CE 12-es pontos betővel. A szöveg tagolása új
sorkezdéssel oldható meg. Kérjük a terjedelmi határok legszigorúbb megtartását!
A rezümét nyomdakész állapotban (lézerprinterrel kinyomtatva, valamit elektronikus
adathordozón (pl. CD-n) kell megküldeni, mivel azt változtatás nélkül jelentetjük meg.
A rezümét a megadott határidıig: 2011. január 10-ig három példányban (a felhívásban
megadott módon) kérjük megküldeni.

A diákköri dolgozatokkal szemben támasztott elvárások

A dolgozat minimális terjedelmének el kell érnie az egy szerzıi ív (40.000 n) terjedelmet (az ún.
fıszövegre vonatkozóan, tehát táblázatok és mellékletek nélkül), maximális terjedelme
ugyanakkor ne haladja meg a két szerzıi ívet (80.000 n).
A dolgozat a formai követelmények tekintetében (pl. tartalomjegyzék, hivatkozási mód,
adatközlés, irodalomjegyzék stb.) feleljen meg a tudományos közleményekkel szemben
támasztott követelményeknek.

Társadalomtudományi Szekció felhívásának
2. sz. melléklete

A dolgozatok értékelési szempontjai

I. Az írásbeli munka értékelése
1. A vizsgált probléma elméleti és/vagy gyakorlati fontossága
5 pont
2. A feldolgozott irodalom, forrásanyag terjedelme
5 pont
3. Az irodalom, forrásanyag feldolgozottsága
5 pont
4. A kialakított vizsgálati keret, az alkalmazott vizsgálati módszer helyessége
5 pont
5. A dolgozat felépítése, a szerzı érvelése, gondolatmenete
5 pont
6. A vizsgálat, elemzés kivitelezése
5 pont
7. A probléma tárgyalásának, az irodalom, forrásanyag használatának módja
5 pont
8. A szerzı önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága
5 pont
9. Az elért eredmények, a felvetett problémák újszerősége
5 pont
10. A dolgozat kivitelezése, stílusa, külalakja
5 pont
Összesen: 50 pont
II. A dolgozat bemutatásának értékelése
1. Az elıadó tárgyi tudása, felkészültsége, tájékozottsága
2. Az elıadásmód
(idıbeosztás, szemléltetés, elıadókészség, stílus, stb.)
3. A lektori véleményekre adott válaszok, vitakészség

10 pont
10 pont
10 pont
Összesen: 30 pont

Az OTDK dolgozatra összesen 80 pont adható (az írásbeli munka értékeléseként kapott pontszám
a két bíráló által adott pontszámok átlaga. Amennyiben a két bírálati pontszám különbsége
legalább 15 pont, harmadik bíráló is felkérésre kerül, és a három pontszámot átlagoljuk.
Az országos konferenciára csak a legalább 25 átlagpontszámot elért dolgozat bocsátható.

