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Az Óbudai Egyetem 2014/15. tanévi TDK konferenciáinak rendezése
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása
NTP-TDK-14-0031
SZAKMAI BESZÁMOLÓ

1. Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a pályázati program lényegét! (maximum 500 karakter)

Az Óbudai Egyetem minden szemeszterben szervez TDK konferenciát abból a célból, hogy a tehetséges
hallgatóknak folyamatosan biztosítson fórumot eredményeik megjelenítésére.A tavaszi konferencia szekcióit
karonként egyszerre rendezzük, vmint a vajdasági Szabadkán a kihelyezett pedagógiai szekciót a határon túli
hallgatóinknak(rövidebb távú cél). A program a korábban kialakított tehetséggondozási forma folytatását is
támogatja, amely révén számos sikeres OTDK munka jelent meg az elmúlt időszakban.
2. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatás segítségével megvalósult szakmai
tevékenységeket! (maximum 1500 karakter)
TDK dolgozatok leadása és feltöltése a plágium ellenőrző rendszerbe (hallgatók)

2014. november 14.

Dolgozatok bíráltatás 2014. november 17-ig
A hallgatók megismertetése az írásbeli szakmai bírálatokkal
TDK konferencia karonkénti lebonyolításban

2014. november 19.

XL. TDK ünnepélyes eredményhirdetése

2014. november 25.

TDK konferenciára érmek megrendelése

2015. február

TDK internetes jelentkezési rendszer elkészítése

2014. november 18.

2015. február – március (nem a pályázati támogatásból)

TDK internetes bírálói rendszer elkészítése 2015. február – március (nem a pályázati támogatásból)
TDK konferencia meghirdetése 2015. február
TDK konferenciára hallgatói jelentkezés

2015. április 2.

TDK felelősök összegzik a jelentkezési anyagokat és a kivonatokat ellenőrzik, átadják az ETDT elnöknek

2015. április 3.

Zsűri és bíráló bizottságok megadása ETDT elnöknek 2015. április 7.
Az ETDT elnöke leadja a Tartalmi kivonatok és Programfüzet anyagát elkészítésre,, meghatározva a példányszámokat
TDK dolgozatok leadása és feltöltése a plágium ellenőrző rendszerbe (hallgatók)

2015. április 10.

2015. április 16.

Dolgozatok bíráltatás 2015. április 20-ig
A hallgatók megismertetése az írásbeli szakmai bírálatokkal
TDK konferencia karonkénti lebonyolításban

2015. április 21.

2015. április 22.

XLI. TDK ünnepélyes eredményhirdetése OTDT elnök, elnökhelyettes, titkár, OTDT MTSZB elnök, titkár jelenlétében, fogadás minden
résztvevőnek menza éttermében
2015. április 29.
Kérjük, hogy a megvalósult program munkatervét (a honlapról letölthető Munkaterv sablon
beszámolóhoz c. dokumentum alapján) csatolni szíveskedjen!

munkaterv_sablon_ntp_tdk_14_031.xlsx
3. Mutassa be, hogyan valósultak meg a pályázatban megfogalmazott célok! Foglalja össze, hogy a
program milyen hatást gyakorolt a célcsoportra! (maximum 2000 karakter)

Az Óbudai Egyetem 2013. nyarától megújított TDK szabályzata szerint a tehetségek számára folyamatos
megjelenítést tervez. Ezért mind az őszi, mind a tavaszi szemeszterben TDK konferenciát szervezett. A pályázat
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a két konferencia rendezéséhez kapcsolódó költségeket finanszírozta. A tavaszi TDK esetében a hallgatók
pályamunkáikat elektronikusan jutatták el a TDK felelősöknek, majd elektronikus bírálati rendszeren keresztül
készültek el (4 kar esetében) a pályamunkák értékelése. Minden dolgozatot két bíráló értékelt, és a
véleményeket az előadások előtt megkapják a hallgatók. A zsűrik beszámolói szerint érdemi fejlődés
tapasztalható a hallgatói teljesítményekben, amit alátámaszt az is, hogy a XXXII. OTDK szekcióiban hallgatóink a
korábbi eredményeket messze meghaladva 25 helyezést és 24 különdíjat értek el.
A támogatás révén a kutatás, a tudományos diákköri tevékenység, és a kutatói életpálya népszerűsége is
növekedhetett, hiszen egyre több hallgató vállalkozott arra, hogy kipróbálja magát a kutatás területén, melynek
révén nem csupán az egyetemi oktatók, kutatók utánpótlása válik folyamatosabbá, de a hallgatók a
munkaerőpiacon is egyre inkább keresett kompetenciákat sajátíthatnak el, fejleszthetnek. Az oktatás, kutatás
egysége az oktatási anyagok és módszerek fejlesztésére is pozitív hatást gyakorolt.
4. Amennyiben a program során partnerszervezettel/partnerszervezetekkel együtt dolgozott,
mutassa be a partnert/partnereket, és ismertesse, hogy mely tevékenységekben, miért és hogyan
vett/vettek részt!
A pályázati program megvalósítása során együttműködött-e más intézménnyel?
IGEN/NEM
Az együttműködő partnerszervezetek száma: 0
Abban az esetben, ha háromnál több együttműködő partnerszervezettel dolgozott együtt, kérjük a
honlapról letölthető Együttműködő partnerek című sablont szíveskedjen kitölteni és csatolni!

Csatolja továbbá azokat a dokumentumokat is, amelyek az együttműködést alátámasztják (pl.:
együttműködési megállapodás stb)!

Partner 1.
A partnerszervezet neve:
Jogi státusza:
A partnerszervezet bevonásának indoka (max. 400 karakter)
A partnerszervezet feladata (max. 400 karakter):
A partnerszervezet részesedése jelen pályázat keretében megítélt támogatásból (max. 400
karakter):
A kapcsolódó költségvetési sor :
Csatolja azokat a dokumentumokat, amelyek az együttműködést alátámasztják (pl.:
együttműködési megállapodás stb)!

Partner 2.
A partnerszervezet neve:
Jogi státusza:
A partnerszervezet bevonásának indoka (max. 400 karakter)
A partnerszervezet feladata (max. 400 karakter):
A partnerszervezet részesedése jelen pályázat keretében megítélt támogatásból (max. 400
karakter):
A kapcsolódó költségvetési sor :
Csatolja azokat a dokumentumokat, amelyek az együttműködést alátámasztják (pl.:
együttműködési megállapodás stb)!
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Partner 3.
A partnerszervezet neve:
Jogi státusza:
A partnerszervezet bevonásának indoka (max. 400 karakter)
A partnerszervezet feladata (max. 400 karakter):
A partnerszervezet részesedése jelen pályázat keretében megítélt támogatásból (max. 400
karakter):
A kapcsolódó költségvetési sor :
Csatolja azokat a dokumentumokat, amelyek az együttműködést alátámasztják (pl.:
együttműködési megállapodás stb)!

5. Összegezze a pályázat kapcsán megvalósult rendezvényt és az azokkal kapcsolatos
tapasztalatokat (a résztvevők visszajelzéseinek figyelembevételével)! Amennyiben nem része a
pályázatnak, úgy a „nem releváns” szövegrészt kérjük beírni! (maximum 1000 karakter)

A tanév mindkét szemeszterében kiemelkedően sikeres intézményi TDK-t rendeztünk. Kijelentésünket igazolja,
hogy javarészt az őszi TDK-n OTDK-ra továbbjutó hallgatóink korábbi eredményeiket messze felülmúlva,
megduplázva, 25 helyezést és 24 különdíjat értek el a szekciókban. Egyértelműen pozitív visszajelzésnek
értékeljük, hogy az OTDT elnöke: Dr. Szendrő Péter, elnökhelyettese: Dr. Weiszburg Tamás, titkára: Dr. Cziráki
Szabina, valamint az OTDT Műszaki Tudományi Szakmai Bizottságának elnöke: Dr. Palotás Árpád és titkára: Dr.
Mertinger Vléria személyesen is megtisztelte a tavaszi intézményi TDK-nk díjátadó ünnepségét.
6. Mutassa be a pályázat során megjelentetett kiadványokat! Amennyiben nem része a pályázatnak,
úgy a „nem releváns” szövegrészt kérjük beírni! (maximum 1000 karakter)

Mindkét TDK rendezvényünkre programfüzetet készítettünk, valamint a tartalmi kivonatokat tartalmazó ISBN
azonosítóval ellátott kiadványt. A programfüzet karonként és tagozatonként mutatja be a tervezett
előadásokat, a tartalmi kivonatok könyv karonként a pályaművek címszerinti sorrendjében tartalmazza a
pályamunkák absztraktját. Az utóbbiak a szerzők neve szerint is indexeltek. A kiadványok elektronikus
formában is elérhetők az egyetem honlapján: http://www.uni-obuda.hu/tudomany a „Tudományos Diákkör”
részről nyílóan, így a résztvevők mellett az érdeklődők számára is rendelkezésre áll.
7. Amennyiben a tervezett program megváltozott, mutassa be a beadott pályázat és a megvalósított
program közti eltérést, és indokolja a módosítás okát! (minimum 1000 karakter)

A pályázat módosított költségvetése és ennek folyamán az apró módosítások alapvetően nem változtatták meg
pályázatunk lényegi elemeit, hiszen az Óbudai Egyetem 2014/15. tanévi TDK konferenciáinak rendezése volt a
fő cél, ami sikeresen teljesült.
8. Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok között eltérés
van, indokolja a változás okát röviden! (maximum 500 karakter)

A teljesített indikátoradatok a konferencia jegyzőkönyvek, valamint a programfüzetek és a tartalmi kivonatok
alapján kerültek maghatározására. A bemutatott pályamunkák száma, a hallgatói és oktatói, valamint
lebonyolítok résztvevők száma jelentősen meghaladta a tervezettet. Az őszi és tavaszi szemeszter konferencia
szereplői között többször átfedés volt, de az indikátor táblázat csak egyszer tartalmazza az ilyen eseteket.
Az elkészített kiadványok száma a tervek szerinti.
9. Összesítse a programhoz kapcsolódó megjelenéseket az alábbi táblázat kitöltésével!
Célcsoport

Tárgya

Szintje

Eszköze, formája

Időpontja

TDK-zó
hallgatóknak

szakmai tapasztalat

belső

honlap

2015. február
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Az
egyetem áttétesen
minden
érvényesülő
hallgatójának
hatások
(pl.
személyiségfelődés,
készségek
alakulása, szakmai
ismeretek
Az
egyetem áttétesen
minden
érvényesülő
hallgatójának
hatások
(pl.
személyiségfelődés,
készségek
alakulása, szakmai
ismeretek
A TDK-ra látogató kézzel
fogható
hallgatóknak és eredmények
oktatóknak
A jövőbeli kari szakmai tapasztalat
TDK-k
résztvevőinek

belső

újság

2015. február -

belső

hirdető tábla

2015. február -

helyi

hirdető tábla

2015. április

belső

honlap

2015. május

Tárgya:
-

kézzelfogható eredmények (pl.: produktumok, kézikönyvek, tematikák)
szakmai tapasztalat
módszertan
projekt megvalósításának tapasztalatai
áttételesen érvényesülő hatások (pl.: személyiség fejlődés, készség alakulás, szakmai ismeretek bővítése)

Szintje: belső, helyi, regionális, országos, nemzetközi
Eszköze, formája: könyv, újság, magazin, ingyenes reklámújság, tájékoztató, szakkiadvány, hirdetőtábla, rádió, televízió, CD/DVD,
honlap, közösségi portál, videó megosztó portál, nyilvános kihangosító eszköz (hangosbemondó)
A pályázati programhoz kapcsolódó nyomtatott és elektronikus sajtómegjelenéseket kérjük, hogy a
beszámoló részét képező, postai úton megküldendő CD mellékleten szíveskedjen benyújtani!
Az NTP, az EMMI, az EMET és az OFI nevét és hivatalos grafikai logóját tartalmazó beszámoló,
valamint a fotódokumentáció közzétételének helye (honlap, Facebook oldal pontos webcíme), max.
500 karakter:

http://www.uni-obuda.hu/tudomany/tudomanyos-diakkor/beszamolo
http://www.uni-obuda.hu/tudomany oldal TDK részéről nyíló lapok

10. Teljesített szakmai indikátorok
1. A programban részt vevő tehetségek száma:
1.a. ebből a pályázó intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók száma: 332
1.b. ebből a férfiak száma: 212
1.c. ebből a doktori hallgatók száma: 0
2. A program megvalósításában szerepet vállaló szakemberek (előadók, tutorok, mentorok,
pszichológusok, trénerek stb.) száma: 15
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TDK ünnepély szervezők, segítők, énekkar
3. A program megvalósításában szerepet vállaló oktatók száma (ide nem értve az előző
kategóriát): 159

konzulensek
4. Felsőoktatási intézmény kurzuskínálatában nem szereplő, a műhely munkájához kapcsolódó
képzések száma: 0
5.

A program keretében szervezendő rendszeres ülések száma a szekciókban összesen: 0

6. A szekciók témaköreinek megfelelő, kollektív, legalább 5 fő részvételével megvalósuló
folyamatos, szervezett tudományos kutatások száma: 1
7. Az egyéni vizsgálatok, elemzések és tanulmányok eredményeképpen elkészülő TDK dolgozatok
száma: 244
148+96
8. A projektidőszakban megvalósuló intézményi (kari, szakterületi) minősítő TDK konferenciák
száma: 2
9.

A program keretében készülő és kiadandó diákköri kiadványok száma: 4

10. Hazai vagy nemzetközi felsőoktatási intézményeknél a pályázó szervezet által szervezendő, a
megjelölt TDK műhelyek szakmai munkájához szorosan kapcsolódó tanulmányutak,
tapasztalatcsere-látogatások száma: 0
11. Hazai vagy nemzetközi felsőoktatási intézmények által szervezett, a megjelölt TDK műhelyek
szakmai munkájához szorosan kapcsolódó tanulmányutakon, tapasztalatcsere-látogatásokon való
hallgatói részvételek száma: 0
12. A programhoz kapcsolódó nyilvános megjelenések száma: 5

Hírmondó 2015. január (Hirmondo_jan.FIN.pdf):
-

Az Óbudai Egyetem XL. Tudományos Diákköri Konferenciája
XL. Tudományos Diákköri Konferencia díjazott pályamunkái

Hírmondó 2015. nyári szám – megjelenés alatt
-

Az Óbudai Egyetem XLI. Tudományos Diákköri Konferenciája

Az Óbudai Egyetem XLI. Tudományos Diákköri Konferenciája, Az egyetem honlapján hír:
http://news.uni-obuda.hu/articles/2015/05/13/az-obudai-egyetem-xli-tudomanyos-diakkori-konferenciaja
Egyetemi honlap / Tudomány / Tudományos Diákkör aloldalai:
http://www.uni-obuda.hu/tudomany

