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A 36. OTDK 

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI SZEKCIÓ FELHÍVÁSÁNAK 

1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 

 

1. A pályamunka és az előadás nyelve: 
 

A pályamunkát elsősorban magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelvű képzésben részt vevő hallgatók 

angol nyelven is benyújthatják pályamunkájukat és megtarthatják az előadásukat is. 

 

2. A pályamunka tartalmi követelményei: 
 

A hallgató a TDK-pályamunkában fogalmazza meg egyértelműen az elvégzett munka célját, valamint az elért 

eredmények tudományos/gyakorlati jelentőségét. Foglalja össze és lehetőleg elemezze a munkájához kapcsolódó 

hazai és külföldi szakirodalmat. 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/kari 

TDK-konferencián a 36. OTDK-ra nevezési jogot nyert pályamunka változatlan tartalommal kerüljön 

bemutatásra az országos konferencián. 
 

A 36. OTDK-ra benevezett valamennyi pályamunka plágiumellenőrzésen megy keresztül, amelynek értékelésére 

a Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottság háromtagú különbizottságot hoz létre, amely egyenként áttekinti a 

plágiumvizsgálat eredményét. Külön felhívjuk a nevező hallgatók figyelmét, hogy a plágium semmilyen 

formában nem megengedett, hivatkozás nélkül a saját alkotások sem idézhetők (önplágium tilalma). A 

szerzői jogokat bizonyítottan sértő pályamunkákat az OTDT – a nevező intézmény egyidejű értesítésével – 

kizárja a 36. OTDK-ról. 

 

3. A pályamunka formai követelményei: 

 

Általános feltételek: 
 

A pályamunka feltöltésének ideje az intézményi TDK-konferencia befogadását követő 30 napon belül, a 36. 

OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 4. pontjában leírtak szerint. Azoknak a hallgatóknak, akik a 36. 

OTDK Kémiai és Vegyipari Szekciójának nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett 

intézményi/kari TDK-konferencián kapnak jogosultságot pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési határidőig fel 

kell tölteni pályamunkájukat az OTDT online rendszerbe. 
 

A pályamunkának tartalmazni kell a lezárás dátumát (év, hónap). 
 

A pályamunkát PDF formátumban kell feltölteni.  A fájl maximum mérete 10 megabájt. 

 

Általános formai ajánlások:  
 

A pályamunkák egységes formája érdekében a konferencia és az OTDT honlapján is elérhető két templát 

(használatuk nem kötelező): 
 

3. számú melléklet TDK-templat – hagyományos.doc A4-es szakdolgozat/diplomamunka típusú 

4. számú melléklet TDK-templat – képernyőre optimalizált Képernyőre optimalizált, “cikkszerű” formátum 
 

A pályamunka (irodalomjegyzék és függelékek nélkül) lehetőleg ne haladja meg a 100.000 karakter terjedelmet. 
 

Kiegészítő dokumentum feltöltése engedélyezett, egyetlen fájlban, amelynek maximum mérete 10 megabájt. 
 

Hivatkozások módja: a szakterületnek megfelelő. 

 

4. Nyomtatott pályamunka nem szükséges.  

  

https://otdk.hu/storage/36.OTDK/36_2szamumelleklet.pdf
https://otdk.hu/storage/36.OTDK/36_2szamumelleklet.pdf
https://otdk.hu/storage/36.OTDK/36OTDK_kemiaszekciofelhivas_3melleklet.docx
https://otdk.hu/storage/36.OTDK/36OTDK_kemiaszekciofelhivas_4melleklet_TDKtemplat.docx
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5. A tartalmi összefoglalóra (rezümé) vonatkozó szabályok: 
 

Az OTDT online rendszerébe kell feltölteni, csak a törzsszöveget, a többi adatot (hallgató(k) neve, intézmény 

neve, témavezető(k) neve, beosztása, stb.) az OTDT online rendszer generálja.  

A tartalmi összefoglaló (rezümé) mérete minimum 500 és maximum 2500 karakter. 
 

A tartalmi összefoglalónak (rezümé) maximum 500 karakterben tartalmaznia kell a hallgató saját magának 

tulajdonított eredményeit. 
 

A tartalmi összefoglaló (rezümé) nyelve meg kell, hogy egyezzen a pályamunka nyelvével. 

 

6. A pályamunka értékelésének szabályai: 
 

A benyújtott pályamunkát írásban két bíráló értékeli, így maximum 50 pont érhető el. 
 

A pályamunka értékelésének főbb szempontjai a következők:  

 a pályamunka szerkezete, stílusa, 

 a téma irodalmának feldolgozása, 

 az alkalmazott módszerek és kísérleti körülmények, 

 az eredmények értékelése, 

 az eredmények fontossága. publikálhatósága 
 

A pályamunka részletes értékelési szempontjai a konferencia honlapján lesznek megtalálhatók. 
 

A pályamunkák bírálatai és pontszámai a 36. OTDK-n a tagozati előadások után elérhetők lesznek a részt vevő 

hallgatók számára. 

 

7. Az előadások értékelése: 
 

A pályamunka bemutatása tagozatonként 3 főből álló zsűri előtt történik, az előadásra 10 perc, a vitára 10 perc 

áll rendelkezésre, és maximum 50 pont érhető el. 

 

Az előadás értékelésének főbb szempontjai a következők: 

 előadói stílus, gazdálkodás az idővel 

 prezentáció minősége, a szemléltetőeszközök használata 

 a kutatás céljának, az előzményeknek, eredményeknek és értékelésüknek a bemutatása, távlati kitekintéssel 

 tárgyi tudás 

 vitakészség 

  

Az előadás részletes értékelési szempontjai a konferencia honlapján lesznek megtalálhatók. 

 

Az előadásra kapott pontszám, továbbá az összpontszám (a pályamunkára és az előadásra kapott pontszámok 

összege) a konferencia végén (az eredményhirdetés után) elérhetők lesznek a részt vevő hallgatók számára. 


