Felhívás
a XIV. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencián
történő részvételre
(1. körlevél)

A 2016-os Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia (OFKD 2016)
2016. 03.30.-04.01. (szerda-péntek) kerül megrendezésre a Szegedi Tudományegyetem
Környezettudományi Intézetének szervezésében (lásd a konferencia honlapján:
http://ofkd2016.u-szeged.hu).
A regisztráció fontos feltétele, hogy a diákköri munkát releváns szakmai fórumon már
bemutatták, vagy még bemutatásra kerül 2016. január 10.-ig, mivel ez a határideje az
intézményi nevezési listák beérkezésének. Releváns szakmai fórumon történt bemutatásnak
minősül:
- intézményi (kari) TDK konferencia;
- diploma/szakdolgozatvédés);
- tudományos társaság ülése, konferencia.

A PTE TTK 2008 óta bevezetett gyakorlata, hogy az OFKD országos fóruma előtt kari
szinten megrendezi az OFKD-ra készülő pályamunkák házi konferenciáját. Ezt legkésőbb
2016. január 10.-ig kell megvalósítani.
A hallgatói jelentkezéshez kapcsolódó fontos határidők a következők:
• Az absztrakt feltöltésének határideje, versenyzői regisztráció vége 2015. 12. 10.
• A dolgozatok feltöltésének határideje 2016. 02. 07.
Mivel a korábbi páros évektől eltérően a 2016-os OFKD Országos fordulójának igen korai
regisztrációs határideje van, a potenciálisan több intézetből nevező hallgatók részvételével a
helyi fordulót az országos nevezés és az intézményi nevezési lista leadásának határideje
között tudjuk megvalósítani. Minden érintett intézeti TDK felelős, tanszékvezető felé
kérésünk, hogy amennyiben potenciálisan induló diákköri hallgató(k) (egy vagy többszerzős)
pályamunkával részt kívánnak venni az OFKD 2016-os országos fórumán, akkor 2015.
december 10-ig regisztráljanak az XIV. OFKD szegedi honlapján (http://ofkd2016.uszeged.hu).
Ezt követően, 2015. december 20-ig kari szinten is jelezzék sikeres regisztrációjukat emailen, annak érdekében, hogy össze tudjuk állítani az intézményi nevezési listát, illetve
ennek leadása előtt 2016. január 10-ig meg tudjuk valósítani a helyi fordulót.
A házi forduló megtartásának tervezett időpontja 2016. január 7. (csütörtök 14 óra, C/II.
előadó). A 2015. december 20-ig beérkező nevezések és témák alapján szervezzük meg a házi
forduló pontos ütemtervét, illetve kérjük fel a zsűri tagjait, amelyről az ekkor esedékes 2.
körlevélben tájékoztatunk mindenkit.
A sikeres országos regisztráció esetén a pályamunkák adatait (szerző(k), évfolyam, szak,
témavezető(k), dolgozat címe) az alábbi e-mail címre kell elküldeni:
Dr. Csapó János (csapoj@gamma.ttk.pte.hu) a PTE TTK Földrajztudományi Intézet diákköri felelőse
Dr. Horváth Győző (hgypte@gamma.ttk.pte.hu) a PTE TTK kari diákköri elnöke

A szervezés és jelentkezési kötelezettségek eredményes lebonyolítása érdekében az érintettek
együttműködését kérve várjuk a regisztrációkat.
Pécs, 2015. november 20.
Tisztelettel és üdvözlettel:
Dr. Horváth Győző
kari TDK elnök

Dr. Csapó János
Intézeti TDK felelőse

