Az Országos Tudományos Diákköri Tanács
Tanulás- és Tanításmódszertani –Tudástechnológiai Szakmai Bizottság
Szervezeti és Működési Szabályzata
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Tanulás- és TanításmódszertaniTudástechnológiai Szakmai Bizottsága (továbbiakban Szakmai Bizottság) Szervezeti és
Működési Szabályzatát (SZMSZ) az alábbiakban állapítja meg.
1. §
(1) A felsőoktatási intézményekben, a tudományos diákkörökben folytatott tevékenységet a
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 54. §, valamint a Záró rendelkezések részben
említett jogok és rendelkezések teszik lehetővé.
(2) A tudományos és művészeti diákköri tevékenység célja:
 a hallgatók bekapcsolása az elméleti és gyakorlati tudományos munkába,
 a kötelező tananyagot meghaladó, tudományos igényű önképzés, továbbá
 a diákköri munka során, vagy azon kívül elért egyéni, vagy kollektív eredmények
szakmai nyilvánosságának és megítélésének biztosítása, a magyar és idegen nyelvű
szakmai nyelvtudás fejlesztése,
 az eredmények hasznosításának támogatása.
(3) A tudományos és művészeti diákköri tevékenység a hallgatók és oktatók, illetve belső és
külső intézetek elméleti és gyakorlati szakembereinek (kutatók) együttműködésével folyik.
2. §
(1) A Szakmai Bizottság tagjai a szekció munkájában részt vevő magyarországi és határon
túli magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények küldöttei, illetve az intézményrendszeren
kívüli tehetségpártoló szervezetek képviselői (ld. melléklet). Az intézmények a Szakmai
Bizottság elnökének megkeresésére karonként 1-1 oktatót delegálhatnak szavazati joggal.
(2) Az intézmények, karok képviselőiből álló Szakmai Bizottság minden negyedik
esztendőben 5 tagú Elnökséget választ. Az Elnökség tagjai az Elnök, a két Alelnök és a két
Titkár.
(3) A Szakmai Bizottság a (2) szerint delegált tagokon túl az előző és a következő OTDK
Tanulás- és Tanításmódszertani-Tudástechnológiai Szekciójának (Szekció) ügyvezető
elnökeiből és titkáraiból, valamint 2 fő kooptált tagból áll. (2. § 6.)
(4) A Szakmai Bizottság Elnökségének 5 tagját a nyilvános jelölést követően az intézmények,
karok szavazati joggal rendelkező képviselőiből álló Szakmai Bizottság választja titkos
szavazással a Szakmai Bizottság ülésén. Az ülésen részt venni nem tudó tagok elektronikus
úton is leadhatják szavazataikat az ülés kezdetéig. Az online szavazás megbízhatóságáról és
titkosságáról a leköszönő Elnökség gondoskodik, s annak érvényességéért az elnök felel. A
leadott szavazatok 2/3-a szükséges az egyes elnökségi tagok megválasztásához.

(5) A Szakmai Bizottságba a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága (PSAT) egy főt delegálhat
szavazati joggal. A PSAT-képviselő mandátuma minden Országos Tudományos Diákköri
Konferenciát (OTDK) követő ősszel, azaz kétévente lejár. Személyének kijelölése, illetve
mandátumának meghosszabbítása a PSAT joga.
(6) A Szakmai Bizottság szavazati jogú kooptált tagja a középiskolai tehetséggondozást
képviselő, illetve az intézményrendszeren kívüli tehetségpártoló szervezeteket képviselő
(egyben hallgatói képviselő is) egy-egy szakember is. Mandátumuk minden negyedik év
október 31-én lejár.
(7) A Szakmai Bizottság titkos szavazással hagyja jóvá a PSAT-képviselő, valamint a (6)
szerinti szakemberek kooptálását.
(8) A Szakmai Bizottság üléseinek állandó – tanácskozási joggal meghívott – résztvevője a
határon túli magyar tannyelvű intézmények hálózatának koordinátora. A határon túli
intézmények hálózatának koordinátora négy éves ciklusokban vesz részt a Szakmai Bizottság
ülésein. Tanácskozási jogukat a Szakmai Bizottság szavazással hagyja jóvá.
(9) A Szakmai Bizottság üléseire a meghívót az ülés előtt két héttel el kell küldeni minden
érintett részére, akik kötelesek visszajelezni, hogy részt vesznek-e az ülésen vagy sem.
(10) A Szakmai Bizottság üléseire állandó meghívott az OTDT elnöke, alelnökei és titkára,
valamint a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szakmai Bizottság
elnöke.
(11) A Szakmai Bizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább 51%-a jelen van.
Operatív, halaszthatatlan ügyekben a Szakmai Bizottság elnöksége, valamint a rendező
intézmény ügyvezető elnöke – az OTDT elnökének és/vagy titkárának tudomásával és
egyetértésével – az előző feltételek hiánya esetén is állást foglalhat, és javaslatokat fogadhat
el.
(12) Valamennyi, a mellékletben felsorolt intézmény tudományos diákköri tanácsa a Szekció,
a Szakmai Bizottság és az Elnökség működéséről az intézményi képviselőkön keresztül
rendszeresen tájékoztatást kap.
(13) A Szakmai Bizottság, az Elnökség működésével összefüggő adminisztráció (levelezés,
postázás, másolás stb.) lebonyolítása alapvetően az elnök és a mindenkori ügyvezető elnök
feladata, akik a feladatokat az Elnökség és az Ügyvezető Elnökség tagjainak delegálhatják.
(14) A Szakmai Bizottság működési rendjét a Szakmai Bizottság határozza meg, üléseit az
elnök hívja össze félévenként legalább egy alkalommal.
(15) A Szakmai Bizottság bármely, intézménye, kara képviseleti jogával felruházott tagja
kezdeményezheti a Szakmai Bizottság összehívását az elnökségi tagok, az OTDT elnökével,
vagy megbízottjával egyeztetve. A Szakmai Bizottság rendkívüli, tag által kezdeményezett
összehívása is írásban, napirendi pontok megjelölésével kell, hogy történjen.
(16) Az ülések meghívóját az OTDT Titkárságára is el kell juttatni. Az ülésekről a Szakmai
Bizottság titkára jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt készít, amelyet az ülést követő egy

hónapon belül az érdekeltek elektronikus úton megkapnak. A dokumentumokat a Szakmai
Bizottság elnöksége őrzi.
(17) A jegyzőkönyvben/emlékeztetőben minden esetben fel kell tüntetni az ülés időpontját,
helyszínét, jegyzőkönyv esetén a határozatképességre vonatkozó információkat, a
határozathozatal módját is. A dokumentumok mellé minden esetben mellékelni kell az ülés
jelenléti ívét, amelyen a résztvevő neve, intézménye, e-mail címe és aláírása szerepel.
(18) Az Elnökség évente legalább négyszer ülésezik. A köztes időben elektronikus úton
egyeztetnek az Elnökségen belül és az intézmények, karok képviselőiből álló Szakmai
Bizottság tagjaival.
(19) Az OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani-Tudástechnológiai Szekciójának ügyvezető
elnökét, titkárát és hallgatói képviselőjét a konferenciát rendező intézmény (kar) kéri fel. A
felkérést a Szakmai Bizottság elnöke hagyja jóvá.
(20) Az OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani-Tudástechnológiai Szekciójának kétévenként
megrendezendő országos diákköri konferenciáját a Szakmai Bizottság Elnöksége irányítja.
3. §
(1) A Szakmai Bizottság feladatai:
 a határon túli és magyarországi felsőoktatási intézményekben a tanulás- és
tanításmódszertan – tudástechnológia diszciplináris körébe tartozó és magyar nyelven
szerveződő tudományos diákköri munka összefogása, koordinálása;
 az országos diákköri konferenciákkal kapcsolatos elvek kidolgozása, az OTDK-ra
kerülő pályamunkák szakmai értékelésére, pontozási rendszerére és díjazására
vonatkozó alapelvek meghatározása;
 az OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani-Tudástechnológiai Szekciója kapcsán
megvalósuló rendezvények, kezdeményezése, tervezése, megvalósításának irányítása
és értékelése és a felmerült problémák kezelése;
 az
OTDK
Tanulásés
Tanításmódszertani-Tudástechnológiai
Szekció
rendezvényeinek szervezését, lebonyolítását segítő dokumentáció létrehozása,
gondozása;
 a Szakmai Bizottság honlapjának, egyéb dokumentumainak gondozása;
 a legjobb tudományos diákköri munkák publikálásának és az eredmények
hasznosításának támogatása;
 a diákköri tevékenység fellendítéséhez, hatékonyságának és elismertségének
növeléséhez hozzájáruló eszközök és módszerek biztosítása;
 tevékenységéről emlékeztető útján tájékoztatja a Szakmai Bizottságban nem képviselt,
de a Szekció munkájában érdekelt oktatási intézményeket is;
 a szponzorok felkutatása, megnyerése.
(2) A Szakmai Bizottság javaslatot tesz a rendelkezésre bocsátott és egyéb pénzügyi
forrásokból származó anyagi eszközök felhasználására. A szükséges egyéb források
megteremtését a Szakmai Bizottság közreműködésével az ügyvezető elnök szervezi. A
pénzügyi eszközök közvetlen felhasználásában, a konferencia rendezésével összefüggésben az
aláírási jogot az ügyvezető elnök gyakorolja.

(3) A Szakmai Bizottság elnökének feladatai:
 munkaterv készítése;
 a Szakmai Bizottságot és az Elnökséget érintő feladatok meghatározása;
 a Szakmai Bizottság és az Elnökség munkájának összefogása, koordinálása, ülések
összehívása, az intézményi képviselők folyamatos tájékoztatása, a végzett munkáról
szóló éves beszámoló elkészítése;
 kapcsolattartás az OTDT Titkárságával;
 a pályamunka-értékelési rendszer kidolgozásának és finomításának irányítása;
 az OTDK Szekció rendezvények szervezésének és lebonyolításának szakmai
felügyelete;
 javaslattétel Pro Scientia Aranyérem és Mestertanár Aranyérem Kitüntetésre;
(4) A mindenkori OTDK-Szekció ügyvezető elnöke:
 szakmai és szervezési feladatait a Szakmai Bizottság által meghatározott elvek alapján
azzal együttműködve és az Elnökség jóváhagyásával végzi;
 átfogja az OTDK szervezési és szakmai feladatait, szervezéssel kapcsolatos
tapasztalatait dokumentálja, továbbá részletesen beszámol a Szakmai Bizottságnak;
 irányítja az OTDK-n bemutatásra kerülő dolgozatok kiválasztását és tagozatok szerinti
csoportosítását;
 a Szakmai Bizottság Elnökségével egyeztetve, az OTDK megrendezését segítő
pályázati anyagok elkészítése, benyújtása, a támogatott pályázati program sikeres
megvalósítása;
 kialakítja és a Szakmai Bizottság Elnökségének jóváhagyása után véglegesíti az
OTDK tagozatait
 a Szakmai Bizottság által jóváhagyott szakértői lista felhasználásával gondoskodik a
pályamunkák elbírálásáról és a tagozati zsűrik kiválasztásáról, amelyet az Elnökség
jóváhagy;
 gondoskodik a pályamunkák bírálatának, bemutatásának megfelelő dokumentálásról,
amelyet a rendezvény lebonyolítása után megküld az OTDT részére.
A Szervezeti és Működési Szabályzatot az Országos Tudományos Diákköri Tanács Tanulásés Tanításmódszertani-Tudástechnológiai Szakmai Bizottsága a 2016. november 9-i ülésén
elfogadta.
Eger, 2016. november 9.
Dr. Gloviczki Zoltán s. k.
a Szakmai Bizottság elnöke
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Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar (Hajdúböszörmény)
Debreceni Egyetem Természettudományi Kar (Debrecen)
Debreceni Református Hittudományi Egyetem (Debrecen)
Dunaújvárosi Egyetem (Dunaújváros)
Eötvös József Főiskola (Baja)
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (Budapest)
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar (Budapest)
Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar (Budapest)
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar (Budapest)
Eötvös Lóránt Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (Budapest)
Eszterházy Károly Egyetem Comenius Campus (Sárospatak)
Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar (Eger)
Gábor Dénes Főiskola (Budapest)
Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar (Szarvas)
Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar (Kaposvár)
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (Budapest)
Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar (Nagykőrös)
Kodolányi János Főiskola (Székesfehérvár)
Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar (Miskolc)
Nyíregyházi Egyetem Bessenyei György Tanárképző Központ (Nyíregyháza)
Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar (Sopron)
Nyugat-Magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar
(Szombathely)
Nyugat-Magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi Kar (Szombathely)
Nyugat-Magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar (Szombathely)
Óbudai Egyetem Trefort Ágost Mérnökpedagógiai Központ
Pallasz Athéné Egyetem Pedagógusképző Kar (Kecskemét)
Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar (Veszprém)
Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar (Veszprém)
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
(Piliscsaba)
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (Pécs)
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar (Pécs)
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar (Győr)
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (Szeged)
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (Szeged)
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar (Szeged)
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (Veszprém)
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar (Budapest)

Határon túli magyar tannyelvű intézmények
 Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara (Nyitra)
 Selye János Egyetem Tanárképző Kar (Révkomárom)
 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász)
 Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és
Óvódapedagógus Képzés (Marosvásárhely)
 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kar (Csíkszereda)
 Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar (Újvidék)

 Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kar (Maribor)
 Partiumi Keresztény Egyetem (Oradea)
Tanácskozási joggal részt vevő szakemberek
- OTDT elnöke, alelnökei, titkára
- Határon túli Intézmények Hálózatának koordinátora
- Új Nemzedék Központ Tehetségprogramjának képviselője

