Kémiai és Vegyipari Szekció felhívása

FELHÍVÁS
a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Kémiai és Vegyipari Szekciójában való részvételre
___________________________________________________________________
A rendezvény helyszíne:
Eszterházy Károly Főiskola
Természettudományi Kar
Cím:
E-mail:
Honlap:

3300 Eger
Leányka utca 6.
kemia@ektf.hu
http://kemiaotdk2013.ektf.hu

Ügyvezető elnök:

Dr. Jedlovszky Pál
egyetemi tanár
Telefon: 06 (20) 9881527
Fax: 06 (36) 520-471
E-mail: pali@ektf.hu

Ügyvezető titkár:

Dr. Murányi Zoltán
főiskolai tanár
Telefon: 06 (70)337-0054
Fax: 06 (36) 520-471
E-mail: mzperx@ektf.hu

Hallgatói képviselők:
Komáromi Edina
főiskolain hallgató
Telefon: 06(30)6224918
E-mail: edina.komaromi@freemail.hu
Bartha Anita
főiskolai hallgató
Telefon: 06(70)5484306
E-mail: barthaanita12@gmail.com
A rendezvény időpontja:
2013. április 4-6.
A részvétel feltételei:
A XXXI. OTDK-n való részvétel feltételeit a XXXI. OTDK központi felhívása
(http://www.otdt.hu ; http://www.otdk.hu ), valamint a Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottság
jelen felhívása tartalmazza.

A hallgatók által beküldött TDK-dolgozat, illetve a bemutatás nyelve magyar.
A konferenciára a résztvevő hallgatóknak elektronikusan kell nevezni az OTDT online
rendszerén (http://otdtreg.itk.ppke.hu) keresztül.
Az on-line nevezés végső határideje a hallgatók számára: 2012. december 5. (szerda).
Az on-line nevezés feltételeit és a hallgatók ezzel kapcsolatos teendőit a XXXI. OTDK központi
felhívása tartalmazza.
A konferenciára való jelentkezéshez a hallgatók online nevezését követően az intézményi/kari
TDT-elnököknek a következő dokumentumokat kell megküldeni:
Az OTDT Titkárságára:
– az online nevezési lap kinyomtatott, a hallgató eredeti aláírásával ellátott 1 példánya,
– az OTDT online rendszeréből (http://otdtreg.itk.ppke.hu/ ) letöltött, a TDT-elnök által aláírt
összesítő jegyzék a felsőoktatási intézményből a Szekcióba benevező hallgatókról;
– az végzett hallgató esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum másolata,
valamint a témavezetővel tett közös nyilatkozat a XXXI. OTDK központi felhívásában
meghatározott szabályok szerint;
Határidő: 2012. december 10. (hétfő)
Az OTDT Titkárságának címe: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, OTDT Titkárság
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
http://www.otdt.hu , http://www.otdk.hu
A rendező intézményhez:
– az on-line nevezési lap kinyomtatott, a hallgató eredeti aláírásával ellátott 1 példánya; – az
OTDT online nevezési rendszeréből letöltött, a TDT-elnök által aláírt összesítő jegyzék a
felsőoktatási intézményből a szekcióba benevező hallgatókról;
– egy oldal terjedelmű összefoglaló, mely tartalmaz öt – a dolgozat címében nem szereplő –
kulcsszót;
- a teljes dolgozat pdf formátumban CD lemezen,
– lehetőség van a bíráló személyére javaslatot tenni (minimum négy fő, minimum két
intézményből).
Határidő: 2012. december 10. (hétfő)
A rendező intézmény címe: Eszterházy Károly Főiskola
Természettudományi Kar
Kémia Tanszék
3300 Eger, Leányka utca 6.
A pályamunka összefoglalóját az OTDT online rendszerében a XXXI. OTDK központi
felhívásában megadott szabályok alapján kell elkészíteni, valamint a dolgozat teljes szövegét
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intézményenként egy-egy CD lemezen is kérjük megküldeni archiválás és a bírálati eljárás
gyorsítása céljából.
A tervezett tagozatok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elméleti kémia
fizikai kémia
szervetlen kémia
analitikai kémia
szerves kémia
kolloid- és makromolekuláris kémia
koordinációs kémia
reakciókinetika és katalízis
kémiai technológia
kémiai szakmódszertan

•
•
•
•
•
•
•
•
•

agrokémia
biokémia, biotechnológia
élelmiszer kémia
kémiai informatika
klinikai kémia
környezeti kémia és
környezettechnológia
műanyag kémia
anyagtudomány
nukleáris tudományok

A középiskolás kutató diákok az OTDT központi felhívásban foglaltak szerint nevezhetnek a
szekcióba, és pályamunkáik az abban rögzítetteknek megfelelően kerülnek besorolásra.
A Szervező Bizottság a beküldött pályázatok témájának és az egyes témakörökbe nevezett
dolgozatok számának ismeretében a tagozatokat összevonhatja, illetve új tagozatokat alakíthat.
A tagozatokba sorolás a pályázók kéréseinek figyelembe vételével történik.
A dolgozatok és előadások értékelése:
Minden benyújtott TDK-dolgozatot két szakértő bírál el. A dolgozatok bemutatása
tagozatonként 3 főből álló zsűri előtt történik, az előadásra 10 perc, a vitára 5 perc áll
rendelkezésre.
Az elérhető pontszám 100, ez a TDK-dolgozatra és az előadásra fele-fele arányban adható
pontokból tevődik össze.
Az értékelés főbb szempontjai a következők:
-A dolgozat esetében annak szerkesztése, stílusa, a téma irodalmának
feldolgozása, a téma kidolgozásának színvonala, az eredmények értékelése, az
eredmények korszerűsége, fontossága.
-Az előadások esetében az előadói stílus, gazdálkodás az idővel, szemléltető
eszközök használata, eredmények bemutatása, tárgyi tudás és vitakészség.
A részletes értékelési szempontok a konferencia honlapján kerülnek ismertetésre.

A nevezés feltételei:
A nevezési díj 5000 Ft/dolgozat, a konferencia részvételi díja ezen felül 10.000 Ft/résztvevő
hallgató.
Az online nevezés határideje a hallgatók számára:
2012. december 5. (szerda)
Az intézményi/kari TDT-elnökök által összegyűjtött nevezési dokumentumok OTDT
Titkárságára történő beküldési határideje (postabélyegző dátuma):
2012. december 10. (hétfő)
Az intézményi/kari TDT-elnökök által összegyűjtött nevezési dokumentumok rendező
intézményhez történő beküldési határideje (postabélyegző dátuma):
2012. december 10.
Budapest, 2012 március 2.
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egyetemi docens
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