A 36. OTDK
MŰVÉSZETI ÉS MŰVÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ FELHÍVÁSÁNAK
3. SZÁMÚ MELLÉKLETE
Hallgatói feladatok a Szekcióba történő nevezéshez

A szervező intézmény
határozza meg

A szervező intézmény
határozza meg

A szervező intézmény
határozza meg

Hol? / Hova? / Kinek?

Művészetelméleti pályamunka

A szervező intézmény
határozza meg

Hány nyomtatott példány?

Előadóművészi tevékenység

Nevezés az intézményi TDK-konferenciára

Zenei kompozíció

A FELADAT MEGNEVEZÉSE

Művészeti alkotás

A FELADAT RÉSZLETEI ÉS SPECIFIKUMAI AZ EGYES MŰFAJOKON BELÜL

HATÁRIDŐ

A szervező intézmény
határozza meg

Amennyiben az intézményi TDK-konferencián a hallgatót javasolják a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, elektronikus értesítést is kap az OTDT Titkárságtól az OTDT online rendszerhez való hozzáférés adataival!
Elektronikusan feltöltendő:

Pályamunka feltöltése az OTDT
online rendszerben és a szekció
kiválasztása

A pályamunka dokumentációjának
feltöltése

Az alkotófolyamat írásos
ismertetése

A komponálási folyamat írásos
ismertetése

Az előadóművészeti
produktum koncepciójának
leírása

Pályamunka (TDK-dolgozat)

elektronikus
feltöltés

OTDT (online)

Az intézményi TDKkonferenciát követően, az
OTDT online rendszeréből
kapott e-mail
megküldését követő 30
napon belül.

1. Az alkotás fotója vagy
screenshotja
(A/5, 300dpi, CMYK)

Adatlap (rezümé)

Adatlap (rezümé)

Rezümé

elektronikus
feltöltés

OTDT (online)

2022. december 7.
16:00

2. Adatlap (rezümé)
Adatok kitöltése, nevezés véglegesítése az
OTDT online rendszerében
A véglegesített nevezési lap kinyomtatása,
aláírása, feltöltése (PDF formátumban) az
OTDT online rendszerbe

Aláírt nevezési lap (PDF formátum)

elektronikus
felületkitöltés

OTDT (online)

2022. december 7.
16:00

elektronikus
feltöltés

OTDT (online)

2022. december 7.
16:00

Digitálisan eljuttatandó az intézményi TDT-felelősnek,:

A véglegesített nevezési lap kinyomtatása,
aláírása, átadása az intézményi TDKfelelősnek PDF formátumban

A pályamunka és a hozzá kapcsolódó
dokumentumok digitális adathordozón
való rögzítése és átadása a TDTfelelősnek

1. Az alkotófolyamat írásos
ismertetése

1. A komponálási folyamat
írásos ismertetése

1. A produkció
koncepciójának leírása

2. Adatlap

2. Adatlap

2. Adatlap

3. Az alkotás fotója vagy
screenshotja
(A/5, 300dpi, jpg formátum)

3. A zenemű kottája

3. A produkció műsorterve

-

intézményi
TDT-felelős /
OTDT online
rendszer

-

intézményi
TDT-felelős

2022. december 7.
16:00

1. Pályamunka (TDK-dolgozat)

2. Rezümé

2022. december 7.
16:00

A hallgatók számára megadott nevezési határidőt – 2022. december 7. (szerda) 16.00 óra (CET) – követően a kézzel aláírt nevezési lapot átadni szükséges a TDT-elnöknek.

A TDT-felelős a szervező intézménynek pendrive-on küldi el az anyagokat, ennek határideje: 2022. december 12. (hétfő)
A hallgatónak magát az alkotást/művet vagy a róla készített fotókat/videót a TDT-elnök részére úgy kell elküldeni, hogy a határidőt tartani tudja. Az alkotás/mű vagy az
arról készített fotó/videó paraméterei a 4. számú mellékletben találhatók. Az előadások vázlatát ppt vagy pptx formátumban szintén a TDT-felelőshöz kell eljuttatni.

