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KOMÁRNO (KOMÁROM) 2013 



A Selye János Egyetem (a továbbiakban „SJE”) támogatja a hallgatói tudományos és szakmai 

tevékenységét. A tudományos diákköri konferencia (a továbbiakban „TDK”) az a forma, mely 

segítséget nyújt a tehetséges hallgatóknak a kutatómunkában és a szakmai tevékenységükben a 

továbbhaladáshoz. 

1. cikk  

Bevezető rendelkezések 

1. A tudományos diákköri tevékenység célja, hogy ösztönözze az egyetem  hallgatóit a 

tudományos, szakmai tevékenységre, növelje a motivációjukat a szakterületükön való 

elmélyülés által, támogassa a szakmai előmenetelüket, valamint lehetővé tenni, hogy a 

kutatásaik eredményét további tudományos fórumokon is bemutathassák. 

2. A TDK-n az SJE minden első- és másodfokú tanulmányait végző hallgatója önkéntes 

alapon részt vehet. Ezenkívül a harmadfokú tanulmányokat végző hallgatók versenyen 

kívül mutathatják be munkájukat más egyetemek hallgatóival együtt.  

3. Az SJE az adott lehetőségeihez mérten megteremti a feltételeit annak, hogy a TDK egyes 

szekcióinak győztesei és esetleges további sikeres résztvevői ösztöndíj formájú 

jutalomban részesüljenek. 

2. cikk 

A TDK szervezése 

1. A TDK egyetemi fordulója intézményi konferenciaként zajlik az egyetem rektorának 

védnöksége alatt. 

2. A TDK egyetemi fordulóját a TDK Tanácsa irányítja. 

3. A TDK szekcióit az egyetem karai szervezik.  

4. Tudományos dolgozatot individuálisan és csapatban is lehet készíteni (maximum 4 

hallgató). A dolgozat megírása az SJE-n oktató vagy tudományos-kutatói tevékenységet 

végző személy, esetleg más, az SJE-n kívüli, felsőfokú végzettséggel rendelkező személy 

irányítása alatt zajlik. 

5. A TDK-ra benevezett munkák minőségéért a hallgató(k), valamint a témavezető felel. 

 

3. cikk 

A TDK Tanácsa  

1. A TDK egyetemi fordulóját a TDK Tanácsa irányítja. 

2.  A tanács tagjai: a tudományért és akkreditációért felelős rektorhelyettes, a tanulmányi 

ügyekért felelős rektorhelyettes, a karok dékánjai és a Hallgatói Önkormányzat 

képviselője. 

3. A TDK Tanácsának elnöke az egyetem tudományért és akkreditációért felelős 

rektorhelyettese. 

4. A TDK Tanácsának elnökét és tagjait a rektor nevezi ki. 



 

4. cikk  

A TDK Tanácsának tevékenysége 

1. A TDK Tanácsa évente meghirdeti a TDK egyetemi fordulóját.  

2. A TDK Tanácsának elnöke közzéteszi a felhívást és felkéri a karok vezetőit az 

együttműködésre a TDK témák kiírásának ügyében. A felhívás tartalmazza a tervezett 

szekciók listáját. 

3. A jelentkezések leadása után a TDK Tanácsa jóváhagyja a TDK egyetemi fordulójának 

szekcióit.  

4. Az egyes szekciók és tanszékek tevékenységét a megfelelő TDK szekcióval kapcsolatban 

kari szinten a kar dékánja koordinálja. 

5. A diákköri konferenciával kapcsolatos információkat a TDK tanácsa a http://tdk.ujs.sk/ 

oldalon teszi közzé. 

5. cikk 

A TDK munkák témái 

1. A TDK dolgozatok témáit az egyes tanszékek teszik közzé.  

2. A hallgatók választhatnak a meghirdetett témák közül. 

3. A hallgatók előállhatnak saját témajavaslattal is, ez esetben az illetékes tanszékvezető 

jóváhagyása szükséges.  

4. A TDK munka nem lehet a hallgatónak a tanulmányainak teljesítéséből származó feladat 

elvégzése, előkészületként szolgálhat a készülő szakdolgozatukhoz/diplomamunkájukhoz. 

5. A már megvédett, vagy más versenyen is felhasznált dolgozatok nem indulhatnak a TDK-

n. 

 

6. cikk 

A TDK dolgozat 

1. A hallgató a TDK-ra benevezett munkában bemutatja, hogy mennyire sikerült elsajátítania 

az adott probléma elméleti és gyakorlati alapjait, mennyire képes a szakirodalommal 

dolgozni, valamint mennyire képes önálló elméleti és gyakorlati ismeretekre szert tenni és 

azokat felhasználni a konkrét probléma megoldására. 

2. A TDK dolgozat ajánlott terjedelme 10-40 oldal. 

3. A dolgozat formai követelményeivel kapcsolatban útmutatás található a záródolgozatokról 

szóló 7/2011-es rektori irányelvben.  

4. A TDK dolgozat absztraktját három nyelven: magyarul, szlovákul és angolul szükséges 

megírni. 

 

http://tdk.ujs.sk/


 

7. cikk 

A TDK szekciói 

1. A TDK egyetemi fordulójának szekcióit a TDK Tanácsa teszi közzé a karok dékánjainak 

javaslata alapján. 

2. A kar dékánja nevezi ki a karon megvalósuló tanulmányi programhoz kötődő szekció 

értékelőbizottságának elnökét. 

3. A kar dékánja nevezi ki a karhoz tartozó szekció értékelőbizottságának tagjait. 

4. A TDK egyetemi fordulójában csak olyan szekcióban lehet hallgatói verseny, amelyikben 

legalább 5 benevezett munka van. 

5. Ha valamely szekcióba 5-nél kevesebb munka került benevezésre, az illetékes kar 

dékánjának javaslatára a TDK Tanácsa dönt a szekciók összevonásáról vagy törléséről. 

6. Ha valamely szekcióba 10-nél több munka került benevezésre, az illetékes kar dékánjának 

javaslatára a TDK Tanácsa dönthet  a szekció két részre történő bontásáról. 

 

8. cikk 

Az értékelőbizottság 

1. A TDK szekció értékelőbizottsága legalább 3 tagú. Az értékelőbizottság tagjai egyetemi 

oktatók és a Hallgatói Önkormányzat által jelölt hallgató. 

2. Az értékelőbizottságoknak általában nem tagja a dolgozat vezetője és bírálója, a tagságot 

nem egyazon tanszékről származó oktatók alkotják. A részleteket a karok belső 

rendelkezései tartalmazzák. 

 

9. cikk 

 Előkészületek a TDK-ra 

1. A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot (az SJE 5/2013-as TDK-ról szóló irányelv 1. sz. 

csatolmánya) az adott kar dékánjának kell eljuttatni a felhívásban megszabott határidőn 

belül, legkésőbb a konferencia előtt 5 héttel. A kar dékánja tájékoztatja a TDK Tanácsának 

elnökét az egyes szekciókba a jelentkezett pályázók számáról. 

2. Az egyetemi forduló különböző szakmai szekciókban zajlik az adott akadémiai év 

áprilisában. 

3. A TDK egyetemi fordulójával kapcsolatos információkat (pontos időpont, helyszín, 

szekciók, stb.) a TDK Tanácsa teszi közzé. 

4. Az elkészült TDK dolgozatot legkésőbb a verseny előtt 3 héttel, a témavezető 

jóváhagyását követően,  elektronikus másolat formájában szükséges leadni a választott 

szekció elnökének, valamint megőrzés céljából az adott kar dékáni hivatalába. 

5. A dolgozatok értékelésével kapcsolatos részleteket a karok belső dokumentumai 

tartalmazzák. Az ütemterv betartását a kar dékánja ellenőrzi, amennyiben hiányosságot 

észlel, intézkedik az elhárításáról.  

 



10. cikk 

A konferencia menete   

1. A TDK egyetemi fordulóján a szekciók nyilvánosak. Vészhelyzeti vagy rendkívüli állapot 

esetén a konferencia online formában is megrendezhető, ha az SJE által biztosított a 

nyilvános élő közvetítés feltétele. 

2. A szóbeli előadás általában nem haladja meg a10 percet, melyet egy szintén 10 perces vita 

követhet. 

3. Ha a dolgozatnak több szerzője van, csak egyikük mutathatja be a munkát, a vitában 

azonban már az összes tag részt vehet. 

 

11. cikk 

A  szóbeli előadás értékelése 

1. A szóbeli előadás értékelésénél figyelembe vett szempontokat a kari belső dokumentumok 

tartalmazzák. 

 

12. cikk 

A TDK egyetemi fordulójának jegyzőkönyve 

1. Az egyes értékelőbizottságok elnökei által aláírt jegyzőkönyveket a verseny napján 

eljuttatják a TDK Tanácsának elnökéhez.  

2. A TDK versenydolgozatokat az SJE Egyetemi Könyvtára archiválja elektronikus 

formában. 

 

13 cikk 

 Az eredményhirdetés 

1. A TDK egyes szekcióinak győztesei általában ösztöndíj formájú pénzbeli jutalomban 

részesülnek. A legjobb dolgozatok díjazásának formájáról és összegéről az SJE rektora 

dönt. 

2. Az értékelőbizottságnak jogában áll megosztani az egyes helyezéseket, esetlegen nem 

odaítélni azokat. 

3. A TDK-n helyezést elérő dolgozatok tulajdonosai oklevelet, a többi résztvevő emléklapot 

kap. 

 

14. cikk  

Átmeneti rendelkezések 

1. Az irányelv a TDK egyetemi fordulójának szervezésével kapcsolatos elveket, eljárásokat 

tartalmazza. 

2. A karok kötelesek 2014. január 31-ig meghatározni azon elveket, melyek alapján az egyes 

szekciók versenydolgozatainak értékelése zajlik. 

3. Ez az irányelv 2013. november 26-án lép érvénybe. 



 

Komárom, 2013. november 25.   

 

---------------------------------- 

doc. RNDr. Tóth János, PhD. 

                         rektor 

 

Az 1. számú függelék 2021. február 1-től hatályos és érvényes. 


