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ÚTMUTATÓ A XXXIV. OTDK KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 

PÁLYAMUNKA ÉS ELŐADÁS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAIHOZ 

 

 

A dolgozat és az előadás értékelése 

A dolgozatok elbírálásáról az OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottsága a Szekciót 

rendező intézménnyel közösen gondoskodik. 

Az OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottsága – a rendező intézménnyel együtt – 

minden tagozathoz kialakít egy, a tagozati zsűrivel megegyező, legalább háromfős bíráló 

bizottságot, amelynek tagjai felsőoktatási intézményekből érkező, tudományos fokozattal 

rendelkező oktatók. Ha a tagozati zsűri 3 tagú, akkor minden tagja FOI (felsőoktatási intézmény) 

tudományos fokozatú oktatója kell, hogy legyen. A tagozati zsűri lehet 4 (vagy ennél több) 

tagú is, ez esetben a zsűri tagja lehet a szakma felsőoktatáson kívüli, a tudományos és/vagy 

gazdasági élet kiváló képviselője is. A bírálóbizottság elnöke minden esetben felsőoktatási 

intézményekhez kapcsolódik. 

A pályamunkák értékelése két részből áll: 

 a dolgozat, valamint 

 a konferencián bemutatott szóbeli prezentáció bírálata. 

A pályamunka végső értékelésénél a dolgozat és a szóbeli prezentáció 60-40%-os arányban 

kerül beszámításra. 

A bírálóbizottság két tagja a konferenciát megelőzően írásban értékeli a dolgozatot.  Az írásbeli 

bírálat során szerezhető maximális pontszám 60. Az írásbeli bírálat végső pontszáma két bíráló 

esetén: a két pontszám számtani átlaga. Az írásbeli bírálati szempontokat a jelen Szekció 

felhívás 3. számú melléklet tartalmazza. 

Amennyiben a két bíráló értékelése között 15 pont, vagy annál nagyobb az eltérés, akkor 

kötelező jelleggel – az adott dolgozatot még nem bírált – harmadik bíráló felkérésére kerül sor. 

Ha van 3. bíráló, akkor az írásbeli bírálat végső pontszáma a három bírálat közül a két egymáshoz 

közelebbi pontszám átlaga, azonos eltérés esetén a két magasabb pontszám átlaga. 

A beérkezett bírálatokat és pontszámokat a konferencia kezdete előtt 10 nappal a rendező 

intézmény az OTDT online rendszerében hozzáférhetővé teszi a hallgatók számára. 

 

Amennyiben a bírálatok átlagpontszáma nem éri el a megszerezhető pontok 60%-át (36 

pont), a dolgozat nem kerülhet bemutatásra az OTDK-n. A Szekció rendezői törekednek arra, 

hogy a bírálatok legkésőbb a konferenciát megelőző 10. napig elkészüljenek. Ha ez nem 

valósul meg, úgy ezen ok miatt a pályamunka – a pontszámra való tekintet nélkül – nem zárható ki 

az OTDK-ról. 

A 60% alatti dolgozatok versenyen kívül történő bemutatására a Közgazdaságtudományi 

Szekció lehetőséget biztosíthat. 

A konferencián a dolgozat bemutatására (prezentáció) 15 perc áll rendelkezésre, amelyet vita 

követ. Az előadás értékelését a szakma elismert képviselőiből álló zsűri végzi. Az előadás 

értékelési szempontjai a jelen Szekció felhívás 3. számú melléklet tartalmazza. 

A szóbeli értékelés maximális pontszáma: 40 pont. 


