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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) diákköri konferenciákra vonatkozó 

szabályzata szerint a következő OTDK felhívásainak megjelenése már az aktuális nevezési 

időszak kezdetét jelenti, így a konferenciáig minden szemeszterben rendezhető helyi TDK 

forduló.  

Az országos tudományos diákköri konferenciákon történő szereplés fontos feltétele, hogy a 

hallgatók diákköri munkájuk eredményeit házi TDK fordulón vagy más helyi tudományos 

fórumon mutassák be. 

Jelen felhívásban a 2022/2023-as tanév őszi szemeszterének időszakára vonatkozó földrajz és 

földtudomány szakterületi helyi fordulót hirdetjük meg, amely az aktív jogviszonnyal 

rendelkező hallgatók számára lehetőséget ad diákköri munkájuk prezentálására. Az 

eredményes helyi konferencia szereplés, illetve az ezt bizonyító jegyzőkönyv OTDT általi 

elfogadása és hitelesítése az alábbi országos tudományos diákköri fórumokra történő 

regisztrációhoz ad jogosultságot: 

 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) 2023 

Rendező intézmény: Pannon Egyetem, Veszprém 
 

A 36. OTDK-án történő részvételre vonatkozó információk közül elérhető az OTDT központi 

felhívása (a legfontosabb a nevezési határidő: január 11. 16.00):  

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács honlapja: 

http://otdt.hu/  

Az OTDT online rendszere: 

https://online.otdk.hu/ 

36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívása 

https://otdk.hu/storage/36.OTDK/36.OTDK_kozponti_felhivas.pdf 

Kérjük az érintett hallgatókat és témavezetőket, konzulenseket, hogy a helyi konferencián 

pályaművüket bemutatni szándékozó hallgatók 2022. december 2.-ig (péntek) jelezzék 

részvételi szándékukat a dolgozat címének, valamint az előadó(k) és a témavezető(k), 

konzulens(ek) nevének pontos megadásával. A jelentkezést a következő e-mail címekre: 

remko@gamma.ttk.pte.hu (Dr. Reményi Péter) és pirisi.gabor@pte.hu (Dr. Pirisi Gábor) 

írják meg. 

https://online.otdk.hu/
https://otdk.hu/storage/36.OTDK/36.OTDK_kozponti_felhivas.pdf


A földtudományok szakterületi házi konferencia megrendezésének tervezett időpontja 

2022. december 9. péntek. A jelentkező hallgatók létszáma és a pályamunkák témája alapján 

a tagozatok beosztása, illetve a zsűri(k) megszervezése a jelentkezési határidőt követően 

történik. A tagozatok beosztását, a végleges létszámot, a zsűri(k) tagjainak megnevezését, 

valamint a TDK forduló végleges időpontját és helyszínét (terem) a házi konferencia 

Meghívójában tesszük közzé.  

A szervezés eredményes lebonyolítása érdekében az érintettek együttműködését és a 

megadott határidő betartását kérve várjuk a regisztrációkat.  

 

Pécs, 2022. november 7. 
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