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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 hallgatók feladatai ebben az időszakban:
 A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
 A magyar nyelvű rezümé feltöltése.
 Az adatok kitöltését, a rezümé felöltését követően a nevezést véglegesíteni kell az online
rendszerben.
 Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos
dokumentum beszerzése a szekciófelhívás 4.2. pontjában leírtak szerint.
 Pályamunka egy példányának kinyomtatása, bekötése vagy lefűzése.
A TDT-elnöknek átadandó dokumentumok
(Határidő: 2019. január 9. 16 óra.)
A) A pályamunka nyomtatott formában, egy példányban.
B) Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos
dokumentum 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/XXXIVOTDKtanulasfelhivas.pdf
A pályamunka formai követelményei
A pályamunka és az előadás nyelve:
A dolgozatokat magyarul kell benyújtani. Ez alól kivételt képeznek az idegennyelvpedagógia, a nemzetiségi nyelvek és kultúrák pedagógiája tagozatokban, a hallgatók által a
felsőoktatásban fő szakként tanult idegen nyelv. Ennek a feltétele, hogy a pályamunka írott
komponensében minden lényegi fejezet tartalmát ismertető 3-5 oldal terjedelmű magyar
nyelvű összefoglaló kerül. Az ilyen pályamunkák az OTDK-n is bemutathatók idegen
nyelven, de az előadásra szánt 20 perces időkereten belül egy 5 perces magyar nyelvű
összefoglalót is biztosítani kell. A 20 perces bemutató: 15 perc idegen nyelvű és 5 perc
magyar nyelvű összefoglaló, amit 5 perc vita követ.
A pályamunka formai követelményei
Általános feltételek:
A feltöltés ideje: az intézményi TDK-konferencia befogadását követő 30 napon belül.
Valamennyi pályamunkának tartalmaznia kell a lezárás dátumát.
A fájl méretét és az oldalszámot az OTDT rendszere ellenőrzi. Azok a pályamunkák, amelyek
meghaladják a maximum méretet, nem tölthetők fel az OTDT online rendszerébe.
A pályamunkákat PDF formátumban kell feltölteni. A fájl maximum mérete 10 megabájt.
Általános formai kritériumok:
A betűtípusra és oldalbeállításra vonatkozó alábbi paraméterek csak ajánlások, amennyiben a
tudományterületi sajátosságok indokolják, azoktól el lehet térni!
Betűtípus: Times New Roman (szakmaspecifikusan más betűtípus is lehetséges: pl.
matematikai képletek esetén)
A pályamunkában szereplő ábrákat és táblázatokat arab számokkal kell számozni, és a
szövegben ennek megfelelően kell hivatkozni rájuk. A más szerzőktől származó ábrák,
táblázatok pontos forrását minden esetben kérjük feltüntetni az ábra, a táblázat címe alatt.
Betűméret: 12
Sortáv: 1,5
Margó: 2,5

Szekció specifikus kritériumok:
A dolgozat minimum oldalszáma: nincs! Javasolt minimum 30 oldal, de amennyiben a
kutatási téma és a tudományág indokolja, lehet 30 oldalnál rövidebb a pályamunka. A
dolgozat maximum oldalszáma: 60! A maximum oldalszámot az OTDT online rendszer a
feltöltéskor ellenőrzi.
Kiegészítő dokumentum feltöltése engedélyezett. A kiegészítő dokumentumot egyetlen
fájléként kell feltölteni, annak maximum mérete 10 megabájt.
A pályamunka teljes terjedelme irodalomjegyzékkel, mellékletekkel, fényképekkel,
hivatkozásokkal, függelékkel legfeljebb 100 oldal lehet!
Hivatkozások módja:
Lásd a szekció felhívásának mellékletét: http://otdk.hu/media/uploads/tanulas1melleklet.pdf
Nyomtatott pályamunka szükséges:
A pályamunkát nyomtatott formában, egy példányban szükséges leadni a nevezési
dokumentumokkal együtt.
A rezümére vonatkozó szabályok:
A rezümé törzsszövegét az OTDT online rendszerébe kell föltölteni (a többi adatot: szerző
hallgatók neve, intézménye, témavezető stb. az online rendszer generálja).
A rezümé nyelve: magyar. Idegen nyelvű pályamunka esetében a pályamunka nyelvén kel
feltölteni.
A rezümé mérete: minimum 500 és legfeljebb 2500 karakter.
A rezümére vonatkozó tartalmi előírások:
Háttér és célkitűzések, módszer, eredmények, következtetések. 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:
https://otdk2019.btk.ppke.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

