5. számú melléklet

Mestertanár Aranyérem kitüntetés
_____________________________________________________________________________________

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács – a kiemelkedő témavezetői és
tudományos diákköri szervezői munkáért adományozott elismerés
évtizedes sikere alapján – a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett
munkásság méltányolására 1998-ban MESTERTANÁR ARANYÉREM
kitüntetést alapított. A kitüntetés mindazon oktatók és kutatók jobb
megbecsülését és ösztönzését szolgálja, akik az egyetemisták és a
főiskolások kötelező tananyag elsajátításán túlmutató, tudományos
diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló
tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és
elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át
kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek.

Az OTDT XXXIII. OTDK-hoz kapcsolódó kitüntetései és elismerései
Pro Scientia Aranyérem
__________________________________________________________

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát követően kerül
sor a PRO SCIENTIA ARANYÉREM odaítélésére. Az Országos
Tudományos Diákköri Tanács korábbi gyakorlatának megfelelően 2017ben is legfeljebb 45 Pro Scientia Aranyérem, két Pro Arte Aranyérem és
egy Junior Pro Scientia Aranyérem (ennek feltétele, hogy az OTDK-n
legalább 30 középiskolás pályamunka bemutatására kerüljön sor)
kiosztására kerülhet sor.

A Mestertanár Aranyérem kitüntetések átadására 2017 őszén, a XXXIII.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia záró és értékelő ünnepségén
kerül sor a Magyar Tudományos Akadémián.

Általános szempont, hogy a Pro Scientia Aranyérem, amelyet pályázat
útján, a szakmai bizottságok felterjesztése alapján az Országos
Tudományos Diákköri Tanács ítél oda (a pályázat benyújtásának feltétele a
2015-as vagy a 2017-es országos konferencián elért I. helyezés) nemcsak
az egy, esetleg két konferencián bemutatott kiemelkedő pályamű
(dolgozat, előadás, alkotás stb.) elismerése, hanem a kimagasló egyetemi,
főiskolai hallgatói összteljesítmény kitüntetése. Ezért az odaítéléskor a
színvonalas pályamunka mellett, a teljes hallgatói “életmű” (hallgatói
életszakaszban megjelent, illetve elfogadott publikációk, előadások,
nyelvtudás, tanulmányi eredmény, tanulmányutak, továbbképzések) is
mérlegre kerül. A Pro Scientia Aranyérem átadására hagyományosan a
Magyar Tudományos Akadémián kerül sor 2017 őszén, a XXXIII.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia záró és értékelő ünnepségén.

A Mestertanár Aranyérem kitüntetés szabályzata elérhető az OTDT
honlapján (http://www.otdk.hu)
Az intézményi jelölés határideje: 2017. május 8. – hétfő)

A Pro Scientia Aranyérem kitüntetés szabályzata elérhető az OTDT
honlapján (http://www.otdk.hu)
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 8.– hétfő
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milyen szinten felel meg az előadás. A dolgozat nyilvánvaló szakmai
eredményeit sikeresen tudja-e prezentálni az előadó úgy, hogy az a
szakterületen nem jártas közönség számára is érthető legyen.

OTDT TDK Prezentációs Díj-verseny
___________________________________________________________________________________________

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) a XXXIII. Országos
Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) kiemelkedő előadást,
valamint az ehhez kapcsolódó magas színvonalú prezentációt bemutató
hallgatók számára meghirdeti az OTDT TDK Prezentációs Díj-versenyt.

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia 16 szekciója tehát
összesen 16 pályamunkát jelölhet Prezentációs Díj elnyerésére, Az
OTDT TDK Prezentációs Díj-verseny második fordulóját a Magyar
Tudományos Akadémián (MTA), az MTA szakmai közreműködésével
rendezi meg. A 16 előadást az OTDT elnöke által felkért szakértő zsűri
véleményezi, a jelöltek közül a bizottság összesen három előadás
prezentálóinak ítéli oda a Díjat.

A Prezentációs Díj odaítélése kétfordulós versenyben történik. Az első
fordulót az OTDK-n nyújtott teljesítmény adja, a második forduló
meghívásos rendszerben a Magyar Tudományos Akadémián
megrendezett konferencia keretében történik.
A Prezentációs Díjra azok a résztvevők jelölhetők, akik a benyújtott és
bemutatott pályamunka értékelésénél a szekció által meghatározott
összpontszám legalább 90%-át elérik.
A szekció főzsűrije felé a tagozati zsűrik elnökei tehetnek javaslatot. A
főzsűri szakmai testülete terjeszti fel minden szekcióban azt az egy
pályamunkát, amely a továbbiakban részt vehet az odaítélési eljárás
második fordulójában.
A tagozati előadások alkalmával a zsűrinek az értékelőlapon megadott
szempontok alapján szükséges minősíteni az arra érdemes résztvevők
teljesítményét, különös tekintettel a prezentáció formájára,
indokoltságára, szakmai megalapozottságára.
Az értékelés során 4 fő területet szükséges megítélni:
– Előadói stílus
– Szemléltető eszközök használata, humán demonstráció
– Eredmények bemutatása
– Vitakészség, szakmai kompetencia, befogadó közeggel történő
kommunikáció
Az értékelés során – a fentieken túl – fontos szempont, hogy a magyar
nyelvű tudományosság eredményeit is használja az előadó, valamint a
magyar tudományos nyelvhasználat kerüljön előtérbe. Szükséges továbbá
azt is értékelni, hogy a tudományos ismeretterjesztés kritériumainak
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