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feltételeként megrendezendő 
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A következő, XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Biológia Szekcióját 
karunk (PTE TTK) Biológia Intézete 2015. április 8-10. közötti időpontban rendezi meg (ld. 
Szekció Felhívás). Az országos konferencián való részvétel feltétele, hogy a hallgatói 
jogviszonyban álló jelentkező hallgatók pályamunkájukat az OTDK-t megelőzően helyi 
szakterületi konferencián is bemutassák.  

A hallgatói nevezést tekintve el kell különítenünk: 

1. Abszolutóriumot szerzett hallgatókat, akiknek a 2014-2015-ös tanévben már nincs 
hallgató jogviszonyuk a karon (PTE TTK) (BA, BSc, illetve MA vagy MSc képzésben 
vettek részt és ebben a tanévben végeznek). 

2. Azon hallgatókat, akik a következő évben is aktív, jogviszonnyal rendelkező 
hallgatók, így a XXXII. OTDK nevezési időszakában (2014. szeptember 15-től 
2015. januárig, a nevezési határidőig) részt tudnak venni helyi fordulón, amit 
intézetünk majd 2014 novemberében szervez meg.  

Jelen felhívás alapján az őszi szemeszterben meghirdetett biológia szakterületi helyi 
fordulót a 2. pontban érintett hallgatók (aktív jogviszonnyal rendelkezők) számára rendezzük 
meg.  A helyi forduló teljesítése, illetve az ezt bizonyító jegyzőkönyv OTDT általi hitelesítése 
és elfogadása jogosultságot ad a 2015-ös XXXII. OTDK történő részvételre. A jelentkezésre 
vonatokozó információkat mindenki olvassa el a mellékelt felhívásokban (kiemelten: XXXII. 
OTDK Biológia Szekció felhívása, XXXII. OTDK Központi felhívás_2. melléklete). Mindez 
elérhető a Biológia OTDK - 2015 honlapján (http://otdk2015.pte.hu/biologia/)  

Kérjük az érintett hallgatókat és témavezetőjüket, hogy a helyi konferenciára 2014. 
november 3.-ig az alábbi módon jelentkezzenek: 

A helyi fordulóra a PTE TTK online TDK adatbázisába történő regisztrációval lehet 
jelentkezni (honlap: www.otdk.ttk.pte.hu). Minden dolgozatot, illetve jelentkező hallgatót 
regisztráció után aktiválunk a rendszerbe és küldünk egy jelszót (ezután a jelszó 
változtatható).  A jelszó felhasználásával az adott pályamunkára vonatkozóan az adatbázis 
(O)TDK menü/(O)TDK jelentkezés/(O)TDK jelentkezési lap-2015 űrlapot kell kitölteni.  
Többszerzős dolgozatoknál az adatlap felkínálja a 2. és/vagy 3. szerzőtárs megjelölését is. A 
helyi fordulóhoz a készülő dolgozat 1 oldalas összefoglalójának csatolása szükséges (az 
összefoglaló terjedelme legfeljebb 2500 karakter lehet (szóközökkel), amit értelemszerűen az 
űrlapba kell bemásolni.  



A helyi forduló jelentkezéséhez az űrlapot az absztrakt feltöltéséig kell kitölteni és 
menteni. Majd a házi konferencia tagozatok lezajlása után a helyi forduló végéig, illetve az 
országos konferenciára történő jelentkezés függvényében majd a teljes adatlap kitölthető. Az 
(O)TDK jelentkezési lap-2015 űrlapot minden regisztrált dolgozat esetében az országos 
fordulót követően egy hónapon múlva, május közepén lezárjuk. A diákköri hallgatóknak egy 
következő TDK konferenciára készülő témájukkal egy új űrlapot kell kitölteni és a házitól az 
országos fordulóig rögzíteni az adatokat. Az hallgató, aki a házi konferencia után nem 
regisztrál országos fordulóra, vagy nem vesz részt az országos konferencián, a dolgozatára 
vonatkozó űrlap a helyi forduló adatainak feltöltésével lezárul. Akár a házi, akár a sikeres 
országos forduló esetén, a díjazást (I., II. III. hely, Különdíj, Dicséret) jelölni kell az 
adatlapon, de a díjazottak okleveleit az adatbázis adminisztrátora (kari TDK elnök), vagy az 
intézeti TDK felelős oktatók ’pdf’ formátumban töltik fel a rendszerbe.  Az adatbázisba 
történő regisztrációt már most érdemes elkezdeni, hogy a hallgatói aktiválás és a jelszó 
megadása ne a házi forduló jelentekézési határidejére torlódjon. 

A biológia szakterületi őszi házi konferencia megrendezésének időpontja 2014. 
november 21. péntek vagy november 22. szombat. A tagozatok beosztása, illetve a zsűri 
megszervezése a jelentkező hallgatók létszáma és a pályamunkák témája alapján a 
jelentkezési határidőt követően történik. Ennek megfelelően a tagozatok beosztását, a 
végleges létszámot, a zsűri tagjainak megnevezését, valamint a TDK forduló végleges 
időpontját és helyszínét (terem) az intézeti honlapon tesszük közzé.  

Az országos fordulóra történő nevezés és a dolgozatok leadásának határideje 2015. 
január 7. A kész dolgozatokat elektronikusan kell feltölteni az OTDT online rendszerébe (a 
részleteket lásd XXXII. OTDK Központi felhívás_2. melléklete). Az országos fordulóra 
vonatkozó feladatokról a házi forduló tagozatülésein tájékoztatót tartunk.   

 

A határidők összefoglalása: 

• 2014. november 3. (hétfő) - A Biológiai Szekció őszi házi konferencia 
jelentkezési határideje (a PTR TTK kari TDK adatbázisa felhasználásával) 

• 2014. november 21. (péntek) vagy november 22. (szombat) - A biológia 
szakterületi őszi házi konferencia megrendezésének időpontja. 

• 2015. január 7. (szerda) - Az országos fordulóra történő nevezés és a dolgozatok 
feltöltésének határideje. 

A szervezés eredményes lebonyolítása érdekében az érintettek együttműködését és a 
megadott határidő betartását kérve várjuk a regisztrációkat.  

 
Pécs, 2014. szeptember 15. 
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