A 35. OTDK
MŰSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ FELHÍVÁSÁNAK
1. SZÁMÚ MELLÉKLETE
1. A pályamunka és az előadás nyelve:
A pályamunka magyar és angol nyelven is készülhet, de a bemutatás magyar nyelven lehetséges. Azon
hallgatók, akik a konferencián részt vehetnek, de nem magyar anyanyelvűek, a pályamunkát angolul
készíthetik és a bemutatás is angolul történhet.
2. A pályamunka tartalmi követelményei:
Az OTDK-ra benevezett valamennyi pályamunka plágiumellenőrzésen megy keresztül, amelynek
értékelésére a Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság háromtagú különbizottságot hoz létre, amely
egyenként áttekinti 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 OTDK-ról, a
nevező intézmény egyidejű értesítésével.
További tartalmi követelmények:
A benyújtott pályamunkának a hallgató(k) önálló munkájának kell lenni. A pályamunkában be kell mutatni a
témakör legfontosabb szakirodalmát, és indokolni kell a témakör fontosságát, érdekességét. Be kell mutatni a
kutatás célját és módszerét. A pályamunkának tartalmazni kell, hogy a hallgató(k) milyen eredményeket
kaptak és azokat hogyan értékelték ki. A hallgató(k) eredményeiket és megállapításaikat hasonlítsák össze a
szakirodalomban található eredményekkel. Egyértelmű kell legyen, hogy mi a saját alkotás/elemzés.
3. A pályamunka formai követelményei:
Általános feltételek:
A pályamunka OTDT online rendszerbe történő feltöltésének ideje: az intézményi TDK-konferencia
befogadását követő 30 napon belüli időpontig a 35. OTDK központi felhívás 2. számú melléklet 4. pontjában
leírtak szerint.
Valamennyi pályamunkának tartalmaznia kell a lezárás dátumát.
Azok a pályamunkák, amelyek nem érik el a Műszaki Tudományi Szekció által meghatározott minimum
terjedelmet, vagy meghaladják a maximum terjedelmet, nem tölthetők fel az OTDT online rendszerbe.
A pályamunkákat PDF formátumban kell feltölteni. A fájl maximum mérete 10 megabájt.
Általánosan javasolt forma:
Betűtípus: Times New Roman
Betűméret: 12 p
Sortáv: 1,5
Margó: 2,5
Kötelezően feltöltendő a diplomamunka azon hallgatók esetében, akik MA/MSc/osztatlan képzésben
tanultak, és a nevezés időpontjában már megszerezték abszolutóriumukat.
Szekció specifikus kritériumok:
A dolgozat minimum oldalszáma: 20
A dolgozat maximum oldalszáma: 60
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Kiegészítő dokumentum feltöltése engedélyezett: igen. A kiegészítő dokumentumot egyetlen fájlként kell
feltölteni, amelynek maximum mérete 10 megabájt.
Hivatkozások módja: a szakterületnek megfelelő módon
4. Nyomtatott pályamunka szükséges: nem
5. A rezümére vonatkozó szabályok:
Az OTDT online rendszerbe kell feltölteni csak a törzsszöveget (a többi adatot: szerző hallgatók neve,
intézménye, témavezető stb. az online rendszer generálja).
A rezümé nyelve: magyar, nem magyar anyanyelvű hallgatók esetében angol.
A rezümé mérete: minimum 500 és legfeljebb 2500 karakter.
6. A pályamunka értékelésének szabályai:
A pályamunka befogadásáról az OTDT Műszaki Tudományi Szakmai Bizottsága dönt az alábbiak szerint.
Amennyiben egy pályamunka az OTDT plágiumellenőrzésén nem felel meg, akkor az kizárásra kerül az
OTDT Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság által, és a Műszaki Tudományi Szekció rendezői erről
értesítik a hallgató(kat)t, valamint a hallgató(k) intézményét.
A nem műszaki tudományi szakterület témaköreiben benyújtott pályamunkákat a szakmai súlypontnak
megfelelő szekcióba irányítja át a Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság, és a Műszaki Tudományi Szekció
rendezői értesítik a hallgató(ka)t, valamint az OTDT-t.
Az előadásokhoz szükséges számítógépet és projektort a Műszaki Tudományi Szekciót rendező intézmény
biztosítja, az esetlegesen felmerülő egyéb, speciális igényekről a küldő intézmény előzetesen kell, hogy
egyeztessen a Műszaki Tudományi Szekció rendezőivel.
A pályamunkát a tagozat zsűrije a konferenciát megelőzően két bírálóval értékelteti.
Írásbeli rész értékelési szempontjai:






a dolgozat szerkesztése, stílusa (maximum 10 pont)
a téma irodalmának feldolgozása (maximum 5 pont)
a téma kidolgozásának színvonala (maximum 20 pont)
az eredmények értékelése (maximum 15 pont)
korszerűsége, fontossága (maximum 10 pont).

Összesen: maximum 60 pont
Az írásbeli rész szöveges bírálatát (pontszámot nem) a konferencia előtt 5 munkanappal az OTDT online
rendszerében a Műszaki Tudományi Szekció rendezői nyilvánossá teszik.
A pályamunkát a konferencián 15 perces szabad előadás formájában kell bemutatni, majd ezt 5-10 perces
vita követ.
Az előadás értékelési szempontjai:





eredmények bemutatása, az előadó tárgyi tudása (maximum 15 pont)
előadás stílusa, gazdálkodás az idővel (maximum 10 pont)
szemléltető eszközök használata, alkalmazása (maximum 5 pont)
vitakészség (maximum 10 pont).

Összesen: maximum 40 pont
A tagozaton belüli rangsorolás az írásbeli értékelések számtani átlaga és az előadás értékelése alapján
kapott összpontszám szerint történik.
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