A XXXIV. OTDK
KÉMIAI ÉS VEGYIPARI SZEKCIÓ FELHÍVÁSÁNAK
1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

1. A pályamunka és az előadás nyelve:
A pályamunkát kizárólag magyar nyelven lehet benyújtani.
2. A pályamunka tartalmi követelményei:
A hallgató a TDK-dolgozatban fogalmazza meg egyértelműen az elvégzett munka célját,
tudományos/gyakorlati jelentőségét. Foglalja össze és lehetőleg elemezze a munkájához kapcsolódó
hazai és külföldi irodalmat. Sorolja fel az alkalmazott kísérleti és/vagy elméleti módszereket, továbbá
írja le az elvégzett kísérletek/számítások pontos menetét. Mutassa be és értékelje elért eredményeit. Az
intézményi konferencián OTDK nevezésre jogot nyert pályamunka változatlan tartalommal kerüljön
bemutatásra az országos konferencián.
Az OTDK-ra benevezett valamennyi pályamunka plágiumellenőrzésen megy keresztül, amelynek
értékelésére a szakmai bizottságok háromtagú különbizottságot hoznak létre, amelyek egyenként
áttekintik a plágiumvizsgálat eredményét. Külön felhívjuk a nevező hallgatók figyelmét arra, hogy a
plágium semmilyen formában nem megengedett, hivatkozás nélkül a saját alkotások sem idézhetőek
(önplágium tilalma). A szerzői jogokat bizonyítottan sértő pályaműveket az OTDT kizárja az OTDKról, a nevező intézmény egyidejű értesítésével.
3. A pályamunka formai követelményei:
Általános feltételek:
A feltöltés ideje: az intézményi TDK-konferencia befogadását követő 30 napon belül (a XXXIV.
OTDK központi felhívás 2. számú melléklet 4. pontjában leírtak szerint). Azok a hallgatók, akik a
XXXIV. OTDK érintett szekciójának nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett
intézményi TDK-konferencián kapnak jogosultságot pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési
határidőig kell, hogy feltöltsék dolgozatukat az online rendszerbe.
Valamennyi pályamunkának tartalmaznia kell a lezárás dátumát.
A pályamunkákat PDF formátumban kell feltölteni.
A fájl maximum mérete 10 megabájt.
Általános formai ajánlások:
Betűtípus: Times New Roman
Betűméret: 12
Sortáv: 1,5
Margó: 2,5
Kiegészítő dokumentum feltöltése engedélyezett, egyetlen fájlban, amelynek maximum mérete 10
megabájt.
Hivatkozások módja: A szakterületnek megfelelő.

4. Nyomtatott pályamunka nem szükséges.
5. 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 mérete: minimum 500 és maximum 2500 karakter.
A rezümének rövid összefoglalásban (maximum 500 karakter) tartalmaznia kell a hallgató saját
magának tulajdonított eredményeit.
A rezümé nyelve: magyar.
6. A dolgozat értékelésének szabályai:
A benyújtott pályamunkát írásban két bíráló értékeli, így maximum 50 pont érhető el.
A pályamunka értékelésének főbb szempontjai a következők:
- a dolgozat szerkezete stílusa,
- a téma irodalmának feldolgozása,
- a téma kidolgozásának színvonala,
- az eredmények értékelése
- az eredmények korszerűsége, fontossága.
Az elkészült bírálatokat a Szekció rendezői az OTDT online rendszerében rögzítik. A bírálatok a
konferencia után lesznek hozzáférhetők a résztvevő hallgatók számára.
7. Az előadások értékelése:
A dolgozatok bemutatása tagozatonként 3 főből álló zsűri előtt történik, az előadásra 10 perc, a vitára
5 perc áll rendelkezésre, és így maximum 50 pont érhető el.
Az előadás értékelésének főbb szempontjai a következők:
-

előadói stílus,
gazdálkodás az idővel,
szemléltető eszközök használata,
eredmények bemutatása,
tárgyi tudás és vitakészség.

A részletes értékelési szempontok a konferencia honlapján is megtalálhatók.

