
Szekció Hallgató feladata

Agrártudományi

Az OTDT online rendszerben a nevezési határidőig:

1. Regisztráció

2. Pályamunka feltöltése, affiliáció és szekció kiválasztása

3. Pályamunka és a szerző(k) adatainak kitöltése

4. A legmegfelelőbb és a megfelelő tagozat megadása

5. Magyar nyelvű rezümé feltöltése

6. A nevezési határidőig abszolutóriummal már rendelkező hallgatók esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum feltöltése

7. Nevezés véglegesítése

8. Nevezési lap nyomtatása az online rendszerből

9. Nevezési lap aláírása, scennelése és feltöltése az online rendszerbe

TDT-elnöknek átadni:

1. OTDT online rendszerből nyomtatott, a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott nevezési lap, pályamunkánként 1 példányban, papír alapon

Nevezési és dokumentum-feltöltési határidő az OTDT online rendszerben:

2021. január 6.  23.59 óra (CET)

Állam- és Jogtudományi

Az OTDT online rendszerben a nevezési határidőig:

1. Regisztráció

2. Pályamunka feltöltése jeligével ellátott fedlappal, affiliáció és szekció kiválasztása

3. Pályamunka és a szerző(k) adatainak kitöltése

4. A legmegfelelőbb és a megfelelő tagozat megadása

5. Kiegészítő dokumentumként a pályamunka névvel és intézményi adatokkal ellátott fedlapjának (csak fedlap!) feltöltése

7. Magyar nyelvű rezümé feltöltése

8. A nevezési határidőig abszolutóriummal már rendelkező hallgatók esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum feltöltése

9. Nevezés véglegesítése

10. Nevezési lap nyomtatása az online rendszerből

11. Nevezési lap aláírása, scennelése és feltöltése az online rendszerbe

TDT-elnöknek átadni:

1. OTDT online rendszerből nyomtatott, a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott nevezési lap, pályamunkánként 1 példányban, papír alapon

Nevezési és dokumentum-feltöltési határidő az OTDT online rendszerben:

2020. december 9.  23.59 óra (CET)

Biológia

Az OTDT online rendszerben a nevezési határidőig:

1. Regisztráció

2. Pályamunka feltöltése, affiliáció és szekció kiválasztása

3. Pályamunka és a szerző(k) adatainak kitöltése

4. A legmegfelelőbb és a megfelelő tagozat megadása

5. Magyar/angol nyelvű rezümé feltöltése

6. Tételes szerzői hozzájárulás feltöltése (kötelező!)

7. A nevezési határidőig abszolutóriummal már rendelkező hallgatók esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum feltöltése

8. Nevezés véglegesítése

9. Nevezési lap nyomtatása az online rendszerből

10. Nevezési lap aláírása, scennelése és feltöltése az online rendszerbe

11. A magyar nyelvet nem beszélő hallgató esetében a szekció központi e-mail címén jelezni, hogy az előadás angol nyelven történik

TDT-elnöknek átadni:

1. OTDT online rendszerből nyomtatott, a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott nevezési lap, pályamunkánként 1 példányban, papír alapon

Nevezési és dokumentum-feltöltési határidő az OTDT online rendszerben:

2021. január 29.  23.59 óra (CET)

Fizika, Földtudományok 

és Matematika

Az OTDT online rendszerben a nevezési határidőig:

1. Regisztráció

2. Pályamunka feltöltése, affiliáció és szekció kiválasztása

3. Pályamunka és a szerző(k) adatainak kitöltése

4. A legmegfelelőbb és a megfelelő témakörök (tagozatok) megadása

5. Magyar/pályamunka nyelvével azonos nyelvű/angol rezümé feltöltése

6. Kiegészítendő dokumentumként az 1. számú függelék feltöltése (mindenkinek kötelező)

7. 2. számú függelék feltöltése (csak annak kötelező, akire vonatkozik)

8. Szakdolgozat/diplomamunka feltöltése (csak annak kötelező, akire vonatkozik)

9. A nevezési határidőig abszolutóriummal már rendelkező hallgatók esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum feltöltése

10. Nevezés véglegesítése

11. Nevezési lap nyomtatása az online rendszerből

12. Nevezési lap aláírása, scennelése és feltöltése az online rendszerbe

TDT-elnöknek átadni:

1. OTDT online rendszerből nyomtatott, a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott nevezési lap, pályamunkánként 1 példányban, papír alapon

Nevezési és dokumentum-feltöltési határidő az OTDT online rendszerben:

2021. január 6.  23.59 óra (CET)

A 35. OTDK-ra történő nevezéshez kapcsolódó feladatok



Had- és 

Rendészettudományi

Az OTDT online rendszerben a nevezési határidőig:

1. Regisztráció

2. Pályamunka feltöltése, affiliáció és szekció kiválasztása

3. Pályamunka és a szerző(k) adatainak kitöltése

4. A legmegfelelőbb és a megfelelő tagozat megadása

5. Magyar és angol nyelvű rezümé feltöltése

6. Szakdolgozat/diplomamunka feltöltése (csak annak kötelező, akire vonatkozik)

7. A nevezési határidőig abszolutóriummal már rendelkező hallgatók esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum feltöltése

8. Nyilatkozat feltöltése a szakdolgozat/diplomamunka és a TDK-pályamunka közti különbségről (csak annak kötelező, akire vonatkozik)

9. Nyilatkozat feltöltése a TDK-pályamunka szakdolgozatként/diplomamunkaként történő elfogadásáról (csak annak kötelező, akire vonatkozik)

10. Az intézmény/kar megfelelő feladat- és hatáskörrel rendelkező rektorhelyettese/dékánhelyettese által kiállított okirat feltöltése a TDK-pályamunka 

szakdolgozatként/diplomamunkaként történő elfogadásának igazolására (csak annak kötelező, akire vonatkozik).

8. Nevezés véglegesítése

9. Nevezési lap nyomtatása az online rendszerből

10. Nevezési lap aláírása, scennelése és feltöltése az online rendszerbe

TDT-elnöknek átadni:

1. OTDT online rendszerből nyomtatott, a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott nevezési lap, pályamunkánként 1 példányban, papír alapon

Nevezési és dokumentum-feltöltési határidő az OTDT online rendszerben:

2021. február 5.  23.59 óra (CET)

Humán Tudományi

Az OTDT online rendszerben a nevezési határidőig:

1. Regisztráció

2. Pályamunka feltöltése, affiliáció és szekció kiválasztása

3. Pályamunka és a szerző(k) adatainak kitöltése

4. A legmegfelelőbb és a megfelelő tagozat megadása

5. Magyar/idegen nyelvű rezümé feltöltése

6. Szakdolgozat/diplomaterv feltöltése (csak annak kötelező, akire vonatkozik)

7. A nevezési határidőig abszolutóriummal már rendelkező hallgatók esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum feltöltése

8. A dékáni hivatal/tanulmányi hivatal/osztály igazolásának feltöltése (PDF formátumban) a TDK-pályamunka szakdolgozatként/diplomamunkaként történő elfogadásáról (arról, 

hogy az intézményi TDK-konferencia megelőzte a TDK-dolgozat szakdolgozatként/diplomamunkaként történő benyújtását, ami kifejezetten az intézményi TDK-konferencia 

eredménye).

9. Kiegészítő dokumentum feltöltése (nem kötelező)

10. Nevezés véglegesítése

11. Nevezési lap nyomtatása az online rendszerből

12. Nevezési lap aláírása, scennelése és feltöltése az online rendszerbe

13. Regisztrálni a szekciót rendező intézmény által működtetett konferenciajelentkezési oldalon

TDT-elnöknek átadni:

1. OTDT online rendszerből nyomtatott, a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott nevezési lap, pályamunkánként 1 példányban, papír alapon

Nevezési és dokumentum-feltöltési határidő az OTDT online rendszerben:

2021. január 11.  23.59 óra (CET)

Informatika Tudományi

Az OTDT online rendszerben a nevezési határidőig:

1. Regisztráció

2. Pályamunka feltöltése, affiliáció és szekció kiválasztása

3. Pályamunka és a szerző(k) adatainak kitöltése

4. A legmegfelelőbb, és további 2 megfelelő tagozat megadása az ACM Classification alapján

5. Magyar/angol nyelvű rezümé feltöltése

6. Kiegészítő dokumentum feltöltése (nem kötelező)

7. A nevezési határidőig abszolutóriummal már rendelkező hallgatók esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum feltöltése

8. Nevezés véglegesítése

9. Nevezési lap nyomtatása az online rendszerből

10. Nevezési lap aláírása, scennelése és feltöltése az online rendszerbe

11. Magyarul nem beszélő hallgató az otdk2021@inf.elte.hu e-mail címre küldött levélben jelzi, hogy az előadását angol nyelven tartja.

TDT-elnöknek átadni:

1. OTDT online rendszerből nyomtatott, a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott nevezési lap, pályamunkánként 1 példányban, papír alapon

Nevezési és dokumentum-feltöltési határidő az OTDT online rendszerben:

2021. január 6.  23.59 (CET)

Kémiai és Vegyipari

Az OTDT online rendszerben a nevezési határidőig:

1. Regisztráció

2. Pályamunka feltöltése, affiliáció és szekció kiválasztása

3. Pályamunka és a szerző(k) adatainak kitöltése

4. A legmegfelelőbb és a megfelelő tagozat megadása

5. Magyar/angol nyelvű rezümé feltöltése

6. Kulcsszavak megadása (5 db, kötelező)

7. "Pályamunka aktualizálási megjegyzések" dokumentum feltöltése (nem kötelező)

8. Kiegészítő dokumentum feltöltése a dolgozathoz kapcsolódóan (nem kötelező)

9. Javaslat a bíráló személyére (nem kötelező)

10. A nevezési határidőig abszolutóriummal már rendelkező hallgatók esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum feltöltése

11. "Témavezető részletes indoklása" elnevezésű dokumentum feltöltése (csak annak kötelező, akire vonatkozik)

12. Nevezés véglegesítése

13. Nevezési lap nyomtatása az online rendszerből

14. Nevezési lap aláírása, scennelése és feltöltése az online rendszerbe

TDT-elnöknek átadni:

1. OTDT online rendszerből nyomtatott, a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott nevezési lap, pályamunkánként 1 példányban, papír alapon

Nevezési és dokumentum-feltöltési határidő az OTDT online rendszerben:

2021. január 29.  23.59 (CET)



Közgazdaságtudományi

Az OTDT online rendszerben a nevezési határidőig:

1. Regisztráció

2. Pályamunka feltöltése, affiliáció és szekció kiválasztása

3. Pályamunka és a szerző(k) adatainak kitöltése

4. A legmegfelelőbb és a megfelelő tagozat megadása

5. Magyar/angol nyelvű rezümé feltöltése

6. Kiegészítő dokumentum feltöltése (nem kötelező)

7. A nevezési határidőig abszolutóriummal már rendelkező hallgatók esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum feltöltése

8. Nevezés véglegesítése

9. Nevezési lap nyomtatása az online rendszerből

10. Nevezési lap aláírása, scennelése és feltöltése az online rendszerbe

TDT-elnöknek átadni:

1. OTDT online rendszerből nyomtatott, a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott nevezési lap, pályamunkánként 1 példányban, papír alapon

Nevezési és dokumentum-feltöltési határidő az OTDT online rendszerben:

2021. január 8.  23.59 óra (CET)

Műszaki Tudományi

Az OTDT online rendszerben a nevezési határidőig:

1. Regisztráció

2. Pályamunka feltöltése, affiliáció és szekció kiválasztása

3. Pályamunka és a szerző(k) adatainak kitöltése

4. A legmegfelelőbb és a megfelelő tagozat megadása

5. Magyar/angol nyelvű rezümé feltöltése

6. Szakdolgozat/diplomamunka feltöltése (csak annak kötelező, akire vonatkozik)

7. A nevezési határidőig abszolutóriummal már rendelkező hallgatók esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum feltöltése

8. Igazolás feltöltése a TDK-pályamunka szakdolgozatként/diplomamunkaként történő elfogadásáról  (akikre a Szekció felhívásának 4.2. pontja szerint ez vonatkozik)

9. Kiegészítő dokumentum feltöltése (nem kötelező)

10. Nevezés véglegesítése

11. Nevezési lap nyomtatása az online rendszerből

12. Nevezési lap aláírása, scennelése és feltöltése az online rendszerbe

Igazolás beszerzése a TDK-pályamunka szakdolgozatként/diplomamunkaként történő elfogadásáról  (akikre a Szekció felhívásának 4.2. pontja szerint ez 

vonatkozik)

TDT-elnöknek átadni:

1. OTDT online rendszerből nyomtatott, a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott nevezési lap, pályamunkánként 1 példányban, papír alapon

Nevezési és dokumentum-feltöltési határidő az OTDT online rendszerben:

2021. január 6.  23.59 óra (CET)

Művészeti és 

Művészettudományi

Az OTDT online rendszerben a nevezési határidőig:

1. Regisztráció

2. Műfajonként a megfelelő dokumentum feltöltése, affiliáció és szekció kiválasztása

3. A feltöltött dokumentumokhoz kapcsolódó adatok és a szerző(k) adatainak kitöltése

4. A legmegfelelőbb és a megfelelő tagozat megadása

5. Magyar/angol nyelvű rezümé feltöltése

6. A nevezési határidőig abszolutóriummal már rendelkező hallgatók esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum feltöltése

7. Nevezés véglegesítése

8. Nevezési lap nyomtatása az online rendszerből

9. Nevezési lap aláírása, scennelése és feltöltése az online rendszerbe

A hallgatók feladatait és az átadandó dokumetumokat

a Művészeti és Művészettudományi Szekció felhívásának

3. számú melléklete tartalmazza.

TDT-elnöknek átadni:

1. OTDT online rendszerből nyomtatott, a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott nevezési lap, pályamunkánként 1 példányban, papír alapon

Nevezési és dokumentum-feltöltési határidő az OTDT online rendszerben:

2021. január 6.  23.59 óra (CET)

Orvos- és 

Egészségtudományi

Az OTDT online rendszerben a nevezési határidőig:

1. Regisztráció

2. Affiliáció és szekció kiválasztása

3. A nevezéshez kapcsolódó adatok kitöltése

4. A legmegfelelőbb és a megfelelő tagozat megadása

5. Magyar/angol nyelvű rezümé feltöltése

6. A nevezési határidőig abszolutóriummal már rendelkező hallgatók esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum feltöltése

7. Nevezés véglegesítése

8. Nevezési lap nyomtatása az online rendszerből

9. Nevezési lap aláírása, scennelése és feltöltése az online rendszerbe

TDT-elnöknek átadni:

1. OTDT online rendszerből nyomtatott, a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott nevezési lap, pályamunkánként 1 példányban, papír alapon

Nevezési határidő az OTDT online rendszerében:

2021. február 12.  23.59 óra (CET)



Pedagógiai, Pszichológiai, 

Andragógiai és 

Könyvtártudományi

Az OTDT online rendszerben a nevezési határidőig:

1. Regisztráció

2. Pályamunka feltöltése, affiliáció és szekció kiválasztása

3. Pályamunka és a szerző(k) adatainak kitöltése

4. A legmegfelelőbb és a megfelelő tagozat megadása

5. Magyar/angol nyelvű rezümé feltöltése

6. A nevezési határidőig abszolutóriummal már rendelkező hallgatók esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum feltölt

7. Kiegészítő dokumentum feltöltése (dolgozat melléklete; nem kötelező)

8. Nevezés véglegesítése

9. Nevezési lap nyomtatása az online rendszerből

10. Nevezési lap aláírása, scennelése és feltöltése az online rendszerbe

TDT-elnöknek átadni:

1. OTDT online rendszerből nyomtatott, a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott nevezési lap, pályamunkánként 1 példányban, papír alapon

Nevezési és dokumentum-feltöltési határidő az OTDT online rendszerben:

2021. január 11.  23.59 (CET)

Tanulás- és 

Tanításmódszertani - 

Tudástechnológiai

Az OTDT online rendszerben a nevezési határidőig:

1. Regisztráció

2. Pályamunka feltöltése, affiliáció és szekció kiválasztása

3. Pályamunka és a szerző(k) adatainak kitöltése

4. A legmegfelelőbb és a megfelelő tagozat megadása

5. Magyar/idegen nyelvű rezümé feltöltése

6. Kiegészítő dokumentum feltöltése (nem kötelező)

7. A nevezési határidőig abszolutóriummal már rendelkező hallgatók esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum feltöltése

8. Nevezés véglegesítése

9. Nevezési lap nyomtatása az online rendszerből

10. Nevezési lap aláírása, scennelése és feltöltése az online rendszerbe

TDT-elnöknek átadni:

1. OTDT online rendszerből nyomtatott, a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott nevezési lap, pályamunkánként 1 példányban, papír alapon

Nevezési és dokumentum-feltöltési határidő az OTDT online rendszerben:

2021. január 11.  23.59 (CET)

Társadalomtudományi

Az OTDT online rendszerben a nevezési határidőig:

1. Regisztráció

2. Pályamunka feltöltése, affiliáció és szekció kiválasztása

3. Pályamunka és a szerző(k) adatainak kitöltése

4. A legmegfelelőbb és a megfelelő tagozat megadása

5. Magyar/angol nyelvű rezümé feltöltése

6. A nevezési határidőig abszolutóriummal már rendelkező hallgatók esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum feltöltése

7. Nevezés véglegesítése

8. Nevezési lap nyomtatása az online rendszerből

9. Nevezési lap aláírása, scennelése és feltöltése az online rendszerbe

TDT-elnöknek átadni:

1. OTDT online rendszerből nyomtatott, a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott nevezési lap, pályamunkánként 1 példányban, papír alapon

Nevezési és dokumentum-feltöltési határidő az OTDT online rendszerben:

2021. január 6.  23.59 (CET)

Testnevelés- és 

Sporttudományi

Az OTDT online rendszerben a nevezési határidőig:

1. Regisztráció

2. Pályamunka feltöltése, affiliáció és szekció kiválasztása

3. Pályamunka és a szerző(k) adatainak kitöltése

4. A legmegfelelőbb és a megfelelő tagozat megadása

5. Magyar/angol nyelvű rezümé feltöltése

6. A nevezési határidőig abszolutóriummal már rendelkező hallgatók esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum feltöltése

7. Nevezés véglegesítése

8. Nevezési lap nyomtatása az online rendszerből

9. Nevezési lap aláírása, scennelése és feltöltése az online rendszerbe

TDT-elnöknek átadni:

1. OTDT online rendszerből nyomtatott, a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott nevezési lap, pályamunkánként 1 példányban, papír alapon

Nevezési és dokumentum-feltöltési határidő az OTDT online rendszerben:
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