A 36. OTDK
ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ FELHÍVÁSÁNAK
1. SZÁMÚ MELLÉKLETE
Az Orvos- és Egészségtudományi Szekció esetében nem kell írásbeli pályamunkát benyújtani.
A rezümére vonatkozó szabályok:
A rezümét az OTDT online rendszerbe kell feltölteni, csak a törzsszöveget, a többi adatot (szerző hallgatók
neve, intézmény neve, témavezető(k) neve, beosztása, stb.) az OTDT online rendszer generálja.
A rezümére vonatkozó tartalmi előírás, hogy ajánlott a tagolás a következő formában:
Bevezetés, Módszerek, Eredmények, Megbeszélés.
A rezümé terjedelme minimum 500 és legfeljebb 2500 karakter lehet szóközökkel együtt.
A rezümé nyelve magyar vagy angol.
Az előadás nyelve a rezümé nyelvével megegyezik.
A konferencián a pályamunka bemutatására (prezentáció) 10 perc áll rendelkezésre, amelyet 5 perc vita
követ.
A TDK előadások értékelése:
1. Eredmények, szakmai tartalma, bemutatása (maximum 20 pont)

Pontszám

Absztrakt, formai követelmények, tudományos információ tartalma

0-5

A kutatás előzményeinek ismertetése; célkitűzések, hipotézisek fontosságának kiemelése; az
alkalmazott módszerek és a kutatómunka folyamatának bemutatása az eredmények tudományos
tartalma, kiértékelésének módszertana, a kutatás során felmerült problémák ismertetése; kapcsolat a
konklúzió és a célkitűzések között; a további kutatások felvázolása.

0-15

2. Előadói stílus, az előadás minősége (maximum 10 pont)
Az előadás a tudományos előadások szerkezetét követi; az előadó a szakterület terminológiáját
megfelelően alkalmazza az eredményeinek bemutatása során; az előadó nem használ
szükségtelenül idegen nyelvű szakkifejezéseket; a hazai és nemzetközi tudományos eredményeket
beépíti előadásába; előadó stílusa magabiztos, az előadás nyelvezete könnyen érthető, felépítése
logikus.

Pontszám

3. Szemléltető eszközök használata, demonstráció (maximum 10 pont)
A rendelkezésére álló szemléltető eszközök alkalmazása; az ábrák mennyisége, minősége és
információtartalma; az ábrák az előadás megértéséhez maximálisan hozzájárulnak.

Pontszám

4. Vitakészség és szakmai kompetencia (maximum 10 pont)

Pontszám

Az előadó válasza a kérdésekre magabiztos, szakmailag helyes és a feltett kérdésekre fókuszál;
tájékozott a tudományterület eredményeiről; a közönséggel kapcsolatot tart.
A pályamunka bemutatása (prezentáció) során a 30 másodpercet meghaladó időtúllépés esetén a
vitára maximum 5 pont adható. Amennyiben az előadás hossza eléri a 15 percet, a vita nem
kezdhető meg, így a vitakészségért pont nem adható.

0-10

0-10

0-10

5. Pontlevonások
Függelék dia hiánya
A bírálók különleges figyelmet fordítanak arra, hogy az előadáson bemutatott eredmények
mennyiben tekinthetők a hallgató saját munkájának. Elvárás egy függelék dia bemutatása az
előadás utolsó diájaként, melyen a hallgató bemutatja az eredményekhez való saját hozzájárulását,
rövid felsorolás formájában. A bírálat (azaz a pontok megállapítása) során kizárólag a saját munka
kerül értékelésre. Ennek megfelelően a saját munkát részletező függelék ábrát nem tartalmazó
előadások nem pontozhatók.

Az előadás nem
pontozható!

