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Nevezési határidő: 2019. január 9.
A nevezési dokumentumok leadása a PTE KTDT elnökének vagy titkárának: 2019.
január 9. 16 óra.
- Dr. Fedeles Tamás: Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék, Rókus u. 2. M113 szoba
(Távollétében a Tanszéki titkárság, P. Kádár Gabriella részére)
- Dr. Böhm Gábor: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomtörténeti Tanszék, Ifjúság útja 6.,
E511 szoba (Távollétében a Tanszéki titkárság, Kiss Bernadett részére)
A dolgozat feltöltése
Az intézményi TDK-konferenciát követően:
Pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása az OTDT e-mailjének megküldésétől
számított 30 napon belül. A dolgozat, rezümé feltöltéséről, az OTDT online-rendszerének
működéséről információt az alábbi honlapon találnak:
http://otdk.hu/media/uploads/hallgatoitajekoztato_online_34.pdf
A hallgatók feladatai a nevezési időszakban (legkésőbb 2019. január 9. 16h-ig):
A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
 A magyar nyelvű rezümé feltöltése. Amennyiben nem magyar anyanyelvű hallgató ad be
pályamunkát angol nyelven, úgy az ő esetében angolul kell a rezümét is feltölteni.
 Az adatok kitöltését, a rezümé felöltését követően a nevezést véglegesíteni kell az online
rendszerben.
 A pályamunka 2 (kettő) nyomtatot t és hőkötéssel rögzített (spirálozott példány nem felel
meg) példányának előállítása.
 Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos
dokumentum beszerzése a 4.2. pontban leírtak szerint
A TDT-elnöknek vagy titkárnak átadandó nevezési dokumentumok
(Határidő: 2019. január 9. 16 óra.)
A) A kinyomtatott pályamunka 2 (kettő) bekötött példánya.
B) Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos
dokumentum 1 (egy) példányban.
Végzett hallgatók nevezése:
A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a XXXIV. OTDK között
abszolutóriumot szerzett hallgatóknak a nevezés során az OTDT online rendszerében
nyilatkozniuk kell abszolutóriumuk megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés
félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan abszolutóriumukat, azt kell
jelölniük, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). Az
abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatóknak a TDT-elnök részére át kell
adniuk az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentum másolatát (elfogadható a
tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az
intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az abszolutórium

időpontjának igazolását a TDT-elnök összegyűjtve küldi meg a számára meghatározott
nevezési határidőig az OTDT Titkárságának a többi nevezési dokumentummal együtt.
Szakdolgozat leadása OTDK-pályamunkaként:
Lásd a szekció felhívásában megfogalmazottakat:
http://otdk.hu/media/uploads/XXXIVOTDKtarsadalomfelhivas.pdf
A pályamunka formai követelményei
A pályamunka és az előadás nyelve:
A pályamunkát magyar és angol nyelven lehet benyújtani. A magyar anyanyelvű hallgatóknak
idegen nyelvű pályamunka esetében is magyarul kell rezüméjüket benyújtaniuk, és
előadásukat magyarul (vagy legalább részben magyarul) kell megtartaniuk.
Általános feltételek:
A feltöltés ideje: az intézményi TDK-konferencia elfogadását követő 30 napon belül (a
Központi Felhívás 2. számú melléklet 4. pontjában leírtak szerint).
A pályamunkákat PDF formátumban kell feltölteni. A fájl maximum mérete 10 megabájt.
Általános formai kritériumok:
Betűtípus: Times New Roman
Betűméret: 12
Sortáv: 1,5
Margó: 2,5
Kötelezően feltöltendő kiegészítő dokumentum (a nevezéskor kell feltölteni): tételes
szerzői hozzájárulás.
Szekció specifikus kritériumok:
A dolgozat minimum oldalszáma: 20
A dolgozat maximum oldalszáma: 60
A dolgozat egésze legfeljebb 60 oldalt tartalmazhat. Ebből a tartalmi – azaz a címlap, a
tartalomjegyzék, az irodalomjegyzék és a melléklet(ek) nélkül értendő – rész legalább 20,
legfeljebb 40 oldal. A nem tartalmi rész terjedelme legfeljebb 20 oldal.
Kiegészítő dokumentum feltöltése nem engedélyezett!
Hivatkozások módja:
A hivatkozások formátuma feleljen meg a szakmai sztenderdeknek (pl. Harvard-rendszer)
További szekció specifikus szabályok a pályamunkára vonatkozóan: Az irodalomjegyzékben,
a táblázatokban és a mellékletekben 10-es betűtípus és 1-es sortáv is használható.
Az ábrákat és a táblázatokat számozni kell, és a szövegben ennek megfelelően kell hivatkozni
rájuk.
A dolgozat címlapján csak a dolgozat címe, a jelige és a dolgozat lezárásának dátuma
szerepelhet. A cím és a jelige kötelező. A jelige három betűből és három számból álljon. A
jelige legyen véletlenszerű.
Nyomtatott pályamunka szükséges:
2 példányban (hőkötéssel rögzített kivitel, spirálozott kivitel nem elfogadható)

A rezümére vonatkozó szabályok:
Az OTDT online rendszerébe kell feltölteni, csak a törzsszöveget (a többi adatot: szerző
hallgatók neve, intézménye, témavezető stb. az online rendszer generálja).
A rezümé nyelve: magyar/angol.
Amennyiben a pályamunka nyelve nem magyar, akkor a pályamunka nyelvén kell a
rezümét feltölteni, kivéve, ha a magyar anyanyelvű hallgató idegen nyelvű pályamunkát nyújt
be. Ebben az esetben a rezümét a hallgatónak a pályamunka nyelvétől függetlenül magyarul
kell beadnia. A rezümé mérete: minimum 1500 és legfeljebb 2500 karakter.
A rezümére vonatkozó tartalmi előírások:
A rezümé tömören rögzítse a pályamunka főbb téziseit, a tézisek igazolásához rendelt
módszereket, a kutatási folyamat lépéseit és az eredményeket.
A rezümének rövid összefoglalásban (maximum 500 karakter) tartalmaznia kell a hallgató
saját magának tulajdonított eredményeit.
További tájékozódás
Az OTDT adatkezelő rendszerével kapcsolatban az OTDT alábbi oldalán olvashatnak
információkat: http://otdk.hu/media/uploads/hallgatoitajekoztato_online_34.pdf
Minden aktuális információ megtekinthető a konferencia honlapján:
http://www.tarstudotdk2019.gtk.szie.hu/

További kérdésekkel keressék a PTE BTK KTDT munkatársait, illetve tájékozódjanak a
http://ktdt.btk.pte.hu/ honlapon!
Üdvözlettel:
Dr. Fedeles Tamás, KTDT elnök

Dr. Böhm Gábor KTDT titkár

